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Forsidefoto: Dette er et historisk bilde. For første gang i verden tas 
datatomografen i bruk i kommersielt avlsarbeid for å skanne poten-
sielle råneemner. Bildet viser den første rånen som prøveskannes 
på den nye råneteststasjonen Norsvin Delta på Bjørke i Hamar.  
De røde strekene er posisjonsmarkører som viser dyrets plassering 
i tomografen.  [Foto: Tore Mælumsæter]



Det er ikke Rogaland, men Østlandet og 
Trøndelag som har hatt den sterkeste 
prisveksten på svinekraftfôr siste året. 
Det går fram av en reportasje i dette 
nummeret av Svin. Mens prisene på 
Østlandet og i Trøndelag har økt med  
15 – 16 øre på diefôr og normfôr hos de 
to største aktørene, har ikke tilsvarende 
priser gått opp med mer enn 11 – 12 øre  
i Rogaland i samme periode. Vi snakker 
da om perioden fra februar i fjor til  
februar i år.  

Det er ikke overraskende at økte rå-
vare- og transportkostnader har resul-
tert i dyrere kraftfôr, men det er litt over-
raskende at prisveksten har vært størst i 
kornområdene. Det er åpenbart også 
andre forhold enn tilgang på råvarer og 
behov for importkorn som påvirker  
prisdannelsen. Reportasjen gir grunn til 
refleksjon.

Det samme gjør reportasjen fra Selbu 
i Sør-Trøndelag, hvor vi ser at dyktige 
svineprodusenter over lang tid, vi snak-
ker faktisk om to og et halvt år, har greid 
å holde et fôrforbruk på 2,2 FEn per kilo 
tilvekst. Det er godt gjort, selv om SPF-
grisen og FTS-løsningene med 26 ukers 
puljedrift er litt spesiell. Det viser i hvert 
fall at norsk gris også i praksis kan  
vokse godt med forholdsvis lite fôr.

l E D E R
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Overraskende pris-
utvikling på kraftfôr

«Det revolusjonerende 

denne gangen er at  

datainnsamlingen  

automatiseres, og at 

teknologien kommersi-

aliseres»

Det blir stadig vanskeligere å komme igjennom nåløyet i svineavlen. 
Hvert år velges det ut om lag 200 nye råner som får flytte inn på 
Norsvins rånestasjon for å la seg bruke i avlen. Men nå blir konkur-
ransen om å komme igjennom atskillig tøffere. I disse dager åpnes 
Norsvin Delta, og dermed utvides testen av ungråner med tusen 
dyr til 3500 testede ungråner hvert år.  

De blir veid og målt hver dag, og fôrforbruket registreres auto-
matisk. Ved 100 kilos vekt avsluttes rånetesten, og dyra skal nå be-
roliges og tomograferes alle som én. Anslagsvis 1000 bildetverrsnitt 
skal tas av hvert eneste dyr. Det digitale bildealbumet vokser med 
andre ord med mer enn 3,5 millioner bilder hvert år. Det sier seg 
selv at det blir en utfordring å nyttiggjøre seg all denne informasjo-
nen. Det vil kreve både kompetanse og kløkt. 

Datatomografering som teknologi er ikke ny. Den er vel kjent fra 
for eksempel norske sykehus. Forskningsmiljøet på Ås var tidlig ut 
med å bruke teknologien på gris. Den første grisen i Norge ble  
skannet allerede i 1982. Det revolusjonerende denne gangen er at  
datainnsamlingen automatiseres, og at  
teknologien kommersialiseres. Tomografen 
skal brukes systematisk høyt oppe i avls-
pyramiden. Det vil øke mulighetene for å 
plukke ut og ale fram stadig bedre råner til 
svineprodusentene. Så vidt vi er kjent med 
har ikke noe annet avlsselskap gjort noe 
liknende før. Det er helt nye veier som nå 
gås opp.  

Dette åpner for solid framgang i avlen. 
Forskerne får nå informasjon om selek-
sjonskandidatene mens de er levende.  
Tidligere kom informasjonen fra søsken 
som var slaktet og skjært ned. Deretter måtte en lete etter råner med 
slektskap. Ny teknologi vil også gi mer nøyaktige data enn de en 
fikk fra den gamle søskentesten. 

Norsvin markerer jubiléet sitt med å gi den norske grisen et 
kraftig rykk i feltet.

Tøffere testing



styrelederens  sak

Kristin Ianssen
styreleder norsvin

D I V E R S E
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Åtte nye Cand. pig’er

Hva skjer bak de lukkede dører ?
Jeg er ofte spent på hva de kloke hoder som sitter bak lukkede dører tenker. Akkurat nå  
er jeg spent på hva faglagene og departementet klarer å komme opp med av løsninger  
for å få økt prisuttak på produktene våre. Det må finnes løsninger ! Nå har det  
blitt en «sannhet» at maten skal bli dyrere. Hvis vi ikke får mulighet til å ta  
mer betalt for råvarene vi leverer er jeg sikker på at matprisene vil øke likevel.  
Resten av verdikjeden helt ut til butikken vil gjerne ha de pengene !

Samtidig må det finnes løsninger som ikke fjerner hele sikkerhetsnettet vårt.  
Det snakkes mye om å ta produksjoner ut av målprissystemet, det såkalte «kylling-grepet».  
Da har ikke WTO noen innvirkning på prissettingen. Grunnen til at kyllingen ble tatt ut  
var at den var helt regulert gjennom avtaleproduksjon, og ikke ville ha behov for  
markedsregulering på samme måte som for eksempel grisen. Samtidig forsvinner  
mottaksplikten og industrien styrer fullt og helt hvor ny etablering skal forgå.

Hei dere der innenfor dørene; ikke gjør det samme med grisen ! Historien har  
vist oss at vi vil også i framtida ha behov for markedsregulering. I tillegg er grisen  
utrolig viktig for å opprettholde den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen i alle  
deler av landet. Hvordan skal en greie å opprettholde slakterier innenfor åtte  
timers kjøring fra fjell og dal hvis ikke volumet fra grisen ligger i bunnen ?  
30 % av volumet i Nord-Norge og over 20 % på Vestlandet nord for Rogaland kommer  
fra grisen. Skal all svineproduksjon gå på kontrakt er jeg redd sentraliseringen av  
svineproduksjonen vil akselerere.

Det er hva jeg tenker på, midt i den store festmåneden for Norsvin ! 11. mars  
innvies verdensnyheten innen moderne svineavl. Ny testingstasjon for råner – Norsvin Delta,  
med datatomograf ! Dette skal bringe avlsframgangen mot nye høyder. Det er å følge opp én av de  
tre framtidsretta lederstjernene som grunnleggerne av Norsvin tegnet for 50 år siden:  
«Vitenskapens landevinninger». Og på årsmøtet den 27. mars heiser vi flaggene og markerer  
den spreke 50 åringen NORSVIN.

For lite smågris 
på Jæren
– Det kan bli skikkelig kamp om 
smågrisen framover, sa Peder Skå-
re i Sparebank 1 SR-Banks land-
bruksavdeling under et stormøte 
om svineproduksjonens framtid på 
Undheim i begynnelsen av mars. 

Det bygges noen nye slaktegrishus på 
Jæren for tida, og det planlegges flere. 
Dette skjer til tross for nesten 40 prosent 
økte byggekostnadene i løpet av de fire 
siste årene. Men slaktegrisprodusenter 
trenger smågriser, og det planlegges 
svært lite på dette området. Inngangs-
billetten til smågris- og kombinertpro-
duksjon har rett og slett blitt for høy.

Møtet, som ble arrangert av Norsvins 
lokal- og fylkeslag i Rogaland, samlet 
100 svineprodusenter. Det var innlegg 
også fra toppledelsen i både Norges 
Bondelag, Norsvin og FKRA.

CAND. PIG: Etter fullført Norsvinskole i slutten av januar kunne 
disse åtte ta i mot dokumentasjon på gjennomført utdanning.  
Foran fra venstre Ragnhild Dyngeland, Bryne, Linda Alsaker, Olden, 
Heidi S. Øen, Geilo. Bak fra venstre Roger Reiersen, Koppang,  
Thor Jørgen Stai, Nes, Hedmark, Roar Alsaker, Olden,  
Norsvinskolerektor Ivar Aanekre, Karl Rørvik, Årnes, Akershus og 
Aud Iren Aarsland, Bryne.  [Foto: TM]
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Fotograf: Flem
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ing Støldal

Vi gratulerer Norsvin med 
den nye råneteststajonen!
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Den 15. mars ble det bekreftet at 
en stor besetning i Hedmark var 
smittet med PMWS (Postwea-
ning Multisystemic Wasting 
Syndrome), som fører til sjuk-
dom og store dødsfall på gris i 
alderen 5 – 16 uker. 

Mona Gjestvang og Anne Jørgensen

Helsetjenesten for svin

Forrige gang sjukdommen ble påvist her 
i landet var i 2003. For å beskytte den 
norske svinepopulasjonen for flere sjuk-
domsutbrudd ble begge besetningene 
slaktet.

Årsak til PMWs
Ingen vet med sikkerhet eksakt hva som 
skjer når en besetning får et utbrudd av 
PMWS, og det forskes intenst rundt om i 
verden for å fastslå årsaken. Det man 

vet, er at et virus kalt PCV2 er sterkt med-
virkende. Ved obduksjon av sjuke griser 
finner man rikelig med virus i flere indre 
organer. Problemet er at PCV2-virus fin-
nes allerede i tilnærmet alle besetninger 
verden over, og har gjort det i mange år.

Så hva skjer egentlig ? Foreløpig har vi 
bare teorier.

En er at PCV2-viruset forandrer karak-
ter og begynner å bli skadelig. Det kan 
muligens skyldes indre forhold i grisene 
selv, eller i besetningen. Det kan også 
muligens skyldes et annet ukjent virus, 
som også kan smitte mellom besetnin-
ger, og at dette trigger PCV2-viruset til å 
replikere og bli sjukdomsfremkallende. 
En tredje teori er at det er en sintere  
variant av PVC2 i de besetningene som 
rammes enn man finner i besetninger 
som går fri. 

Men en faktor som uansett teori  
spiller en rolle er drifts- og miljøforhold. 
Man vet at flyttinger, fôrskifter, stor dyre-
tetthet, kontinuerlig drift og annet som 
kan føre til stress er viktige risikofakto-

rer, fordi de svekker grisenes immunsys-
tem. Forekomst av andre sjukdommer i 
besetningene spiller også en vesentlig 
rolle. I tillegg ser det ut til at store be-
setninger er mer utsatt for sjukdom enn 
mindre, og at kombinertbesetninger er 
mer utsatt enn rene smågrisleveran-
dører. 

Dette betyr imidlertid ikke at det bare 
er besetninger med et stort forbedrings-
potensiale innen helse og miljø som er 
utsatt. Selv små besetninger med høy 
helse og gode driftforhold kan rammes. 
Men da ofte med et mildere og mer kort-
varing forløp. 

sMitteveier
I og med at virus er vidt utbredt i alle be-
setninger, også her i Norge, og man ikke 
kjenner til om det er noe smittsomt inne 
i bildet, er det så å si umulig å si noe om 
hvordan sjukdommen smitter. Siden 
PMWS dukket opp i Sverige for fire år  
siden har den Svenska Djurhälsovården 
gjort en heroisk innsats for å forsøke å 
begrense enhver smittespredning, uten 
at sjukdomsutbredelsen har latt seg 
stoppe. Selv om vi vet at kronisk infiserte 
dyr skiller ut store mengder virus i urin, 
gjødsel, utåndingsluft og sæd, så synes 
så langt ikke smittespredningen i Sverige 
å være relatert til luftsmitte, transport av 
dyr, semin, persontrafikk, fôr- eller andre 
transportmidler. I en og samme purke-
ring kan noen satellitter ha PMWS, andre 
ikke. En livdyrproduserende besetning 
som får konstatert PMWS kan tilsyne-
latende spre sjukdommen til noen be-
setninger, mens andre går fri. 

Hva kan Man gjøre?
Ut fra det vi har beskrevet så langt kan 
det virke nesten håpløst å forsøke å be-
grense utbrudd av PMWS når det først 
har etablert seg i en region. Ikke desto 
mindre må man sette alle kluter til for å 
forsøke å unngå sjukdom, og her er 
stikkordene best mulig smittebeskyt-
telse og driftsrutiner
• Smittebeskyttelse: Gjennomfør streng 

smittebeskyttelse både ved innslusing 
og utlasting. Ikke slurv med smitte-
beskyttelse for deres egen del. Bare 
én gangs slurv kan være fatalt ! 

• legg om drifta til puljedrift, og til alt 
inn – alt ut produksjon.

• Høy hygiene: Vask, desinfeksjon og 
god opptørking mellom innsett. 

• Unngå kullutjevning mer enn høyst 
nødvendig, og helst ikke etter 24  
timer.

• Sørg for at alle grisungene får råmelk, 
og ikke avvenn før fem ukers alder.

Nytt tilfelle av PMWS i Norge
H E l S E

Faksimile av Svin 6/07.
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• Kullvis avvenning, minst mulig flytting.  
• Unngå storbinger.
• Unngå overbelegning, og sørg for at 

det er troplass til alle. 
• Ikke omsett griser under 25 kg.
• Sørg for at det er tørt og trekkfritt, og 

et generelt godt klima. Temperaturen 
skal være tilpasset grisenes alder. Vær 
særlig obs på temperatur og miljø for 
de avvente smågrisene. 

• Kontroller jevnlig ventilasjon, vann-
system og andre installasjoner som 
kan svikte og føre til brå endringer i 
grisenes miljø.

• Skånsom fôring. Unngå brå fôrskifter. 
• Isolere og behandle sjuke griser.  

Håpløse tilfeller skal avlives.
• Bekjempe andre sjukdommer, og fore-

bygg sjukdom så mye som mulig.

vær observant!
Sjukdommen kan ramme alle slags be-
setninger, hvor som helst i landet. Derfor 
oppfordres alle til å holde utkikk etter 
mistenkelige symptomer hos grisene 
hele tida. De kan være svært vage og 
udefinerbare i en startfase. Diagnosen 
bare kan stilles etter obduksjon og labo-
ratorieundersøkelser, slik at hvis det 
foreligger mistanke bør tre til fem griser 
avlives og sendes til obduksjon/under-

søkelse med tanke på PMWS. Inntil  
videre vil obduksjon og laboratorie-
undersøkelser dekkes av Helsetjenesten 
for svin. Det forutsetter at det er tatt  
kontakt med oss på forhånd. 

Følgende tegn bør man se etter hos gri-
ser i alderen 5 – 16 uker:
• Økt dødelighet i forhold til hva  

som er vanlig 
• Pustebesvær og hoste
• Diaré
• Økende forekomst av generelt  

utrivelige griser
• Nedstemte og raskt avmagrende griser
• Griser med ovenfor nevnte  

symptomer, hvor antibiotika ikke  
lenger har effekt.

Den erfarne svineprodusent vil fort se at 
symptomene på PMWS kan likne på 
svært mange andre infeksjoner. Det er 
derfor helt avgjørende å få inn griser til 
obduksjon for å avgjøre diagnose og rik-
tig behandlingsstrategi. Hvis du er i tvil, 
ta kontakt med veterinæren din eller  
Helsetjenesten for svin lokalt eller sen-
tralt for å avtale innsendelse. Følg også 
med på våre nettsider www.animalia.no, 
hvor vi kommer til å legge ut mer relevant 
informasjon etter hvert.

Finner GMO-nivået lettere
Veterinærinstituttet har utviklet en 100 ganger 
mer presis metode for kvantifisering av gen-
modifiserte organismer(GMO). 

Både i Norge og EU er det krav til merking av produkter 
som inneholder GMO over gitte grenser. 

Dagens metoder for kvantifisering av GMO kan ikke 
benyttes på en rekke prøvetyper fordi arvestoffet er  
degradert, eller tilstede i svært små mengder. Den nye 
metoden er særlig godt egnet til å benyttes på slike  
vanskelige prøvetyper. Med den nye metoden kan GMO 
kvantifiseres på nivåer som er mindre enn en hundredel 
av det som er mulig med dagens metoder.

lavprissjokk i Tyskland
lidl, Aldi og andre tyske lavpriskjeder hevet prisene med 
nesten 10 prosent i desember, skriver bladet Dagligvare-
handelen. Ingen andre økte prisene så mye. Butikker med 
fullsortiment økte ikke prisene mer enn seks prosent.  
Tallene er hentet fra analyseselskapet petGfK. Årsaken er 
høyere råstoffpriser og energikostnader, og dette slår  
særlig ut for varegrupper som godteri, bakevarer, pasta, 
melkeprodukter og juice.

Svakere i Fatland
Fatland-konsernet kunne notere seg for et overskudd på 
sju millioner kroner i fjor. Dette er litt svakere enn for 
2006, da overskuddet var vel 10 millioner kroner før skatt. 
Fatland hadde en omsetning på to milliarder kroner i 
2007, en pen omsetningsøkning med et par hundre mil-
lioner kroner.

Furuseth fosser videre
Furuseth slakterier på Dal økte omsetningen sin i fjor med 
14 millioner kroner, til 516 millioner totalt. Resultatet før 
skatt ble 15,6 millioner kroner i fjor, og også dette er en 
økning fra 2006, da resultatet var 10,6 millioner.

Svakt i Nortura
Av en omsetning på 15,8 milliarder kroner fikk Nortura BA 
er årsresultat på 126 millioner kroner før skatt og etter-
betaling. Nortura økte omsetningen sin med om lag 800 
millioner kroner fra forrige år. Men driftsresultatet ble  
redusert fra 251 millioner kroner i 2006 til 185 millioner i 
fjor. Det ble inntektsført en gevinst på salg av eiendom på 
111 millioner kroner.

Vil rasjonalisere
På bakgrunn av det svake årsresultatet i fjor tar Nortura 
nå grep for å bedre inntjeningen, både på kort og lang 
sikt. Konsernsjef Geir Olav Opheim sier i en kommentar at 
Nortura må innse at de ikke lenger han ha 41 fabrikker. 
Utredninger som berører 850 medarbeidere er i full gang. 

H E l S E

Nytt 
veterinærmedisinsk råd
Professor Wenche Kristin  
Farstad ble leder av det nye  
veterinærmedisinske rettsrådet 
for en ny femårsperiode fra  
1. februar 2008. 

De nye medlemmene og personlige vara-
medlemmene har bred veterinærfaglig 
kompetanse. Fire av medlemmene og  
varamedlemmene har vitenskapelig 
kompetanse, og to medlemmer og vara-
medlemmer har erfaring fra klinisk prak-
sis. De sistnevnte er oppnevnt etter for-
slag fra Den norske veterinærforening, 
mens resten av utvalget er oppnevnt av 
landbruks- og matdepartementet.  
I tillegg har rådet ett juridisk medlem og 
varamedlem. 

Rådet får følgende medlemmer; pro-
fessor Wenche Kristin Farstad, leder, pro-
fessor Ellen Bjerkås, nestleder, professor 

Nils Ivar Dolvik, førsteamanuensis Birgit 
Ranheim (ny), jurist og rådgiver Hilde 
lombnæs (ny), vterinær Anne Elisabeth 
Aaby og veterinær Ketil løland Jacobsen. 

I henhold til dyrehelsepersonelloven 
skal det veterinærmedisinske rettsrådet 
være rådgiver for veterinærmyndighete-
ne i disiplinærsaker, saker om forsvarlig 
virksomhet, saker av veterinærmedisinsk 
art, og dyrevernspørsmål. Rådet skal stå 
til disposisjon for rettsapparatet, og det 
kan gjøre undersøkelser for forsikrings-
selskaper og andre i saker om forsikring 
av dyr, dyrehelsepersonells ansvar,  
handelstvister og andre saker av vete-
rinærmedisinsk eller dyrevelferds- 
messig art.
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Menneskene oppe i  
det hele ...
Svinesjukdommen PMWS (Postweaning Multisystemic 
Wasting Syndrome) ble konstatert i en svinebesetning på 
Østlandet fredag 15. februar. Nok en gang skjelver hele  
grise-Norge av frykt for hva dette vil si for vår  svært så 
gode helse-status! Og hvordan i all verden kan vi i dette 
trygge, rene , lille Norge bli rammet av et slikt utbrudd – og 
det for andre gang på fem år? Dette er for øvrig tredje gang 
denne sykdommen er påvist i Norge. I 2003 ble sykdom-
men konstatert i to besetninger. Begge besetningene ble 
slaktet ned i 2004 ved et spleiselag mellom Nortura, KlF, 
Norsvin og Gjensidige.

Den 15. februar begynte umiddelbart rykter å svirre; Hva er 
dette? Hvem er dette? Hvor er dette? Hvor farlig er dette for 
meg og mine griser? Informasjonsbehovet  var stort. Ulike 
aktører begynte å jobbe i og rundt besetningen.  
Mattilsynet nedla omsetningsforbud. Helsetjenesten for 
svin avholdt telefonkonferanser med fagmiljøet. Informa-
sjon om sykdommen ble lagt ut på ulike hjemmesider, og 
møter i nærliggende lokallag av Norsvin  ble  avholdt for å 
informere alle som var eller følte seg berørt av sykdoms-
utbruddet.

Midt oppe i det hele sitter en familie og ser på at hele livs-
verket sitt er ute i svært hardt vær. Og de blir på et vis satt 
til side i sin egen familiebedrift. Besetningen det dreier 
som om denne gang er en større svinebesetning, familie-
drevet, og med svært gode produksjonsresultater. Produk-
sjonsresultatene vitner om utrolig engasjement, omsorg 
for dyra, samt faglig styrke. Sjela er virkelig lagt ned i det 
grisehuset. 

Alle som driver med dyr, vet hvordan sjukdom på dyra  
sliter på gleden ved å gå i fjøset. Den ene dimensjonen er 
de plager og lidelser som dyra påføres. Men den andre  
dimensjonen er å se flotte produksjonsdyr i sin beste 
vekstfase, visne bort og bli til ingenting. Begge deler er en 
mental styrkeprøve.  Bedre blir det kanskje ikke av at en 
får følelsen av på et vis å være personlig ansvarlig for å  
utfordre hele svinenæringas gode helsestatus. 

Derfor er det alltid viktig å kombinere arbeidet med gjen-
nomføring av de nødvendige faglige tiltak med mye  
kontakt og støtte til de menneskene som havner opp i en 
slik situasjon. Viktige støttespillere i en slik situasjon er da 
selvfølgelig slakteriet, Norsvin, og ikke minst naboer og  
yrkesbrødre.

I skrivende stund er ikke spesifikk virus fastslått, noe som 
er avgjørende for valg av videre strategi for å slå PMWS- 
viruset tilbake. Norsvin vil tilstrebe at vi i denne saken og i 
lignende fremtidige saker, evner å jobbe profesjonelt i det 
faglige, og gjennomføre nødvendige tiltak for å bevare den 
gode norske helsetatusen, kombinert med det å vise om-
sorgen for de som kommer ut for en slik tragedie. Dette er 
ingen enkeltmannstabbe. Nå er det disse unge brukerne 
som er i stormen. En annen gang er det DEG !

direktøren  d i rekte

Rolf Ole Tomter
adm. direktør norsvin
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SÅ MYE: Så mye kraftfôr har de brukt per kilo tilvekst  
de siste to og et halvt år. Bildet viser 2100 gram kraftfôr, 
som med en omregningsfaktor på 1,06 tilsvarer 2,2  
fôrenheter gris per kilo tilvekst.  [Foto: Tore Mælumsæter]

Det umulige er mulig
Fôrforbruket vil alltid variere litt gjennom året. Men det er 
fullt mulig å komme ned i et fôrforbruk på 2,2 fôrenheter per 
kilo tilvekst over tid. Det kan faktiske Ingrisresultater fra en 
SPF/FTS-besetning i Trøndelag dokumentere.  
Les reportasjen på neste side. I tabellen på denne siden  
ser du forbruket gjennom de  
siste to og et halvt år. 

 01.07.05 01.01.06 02.08.06 29.06.07 01.07.05
 31.12.05 01.08.06 28.06.07 18.12.07 18.12.07

Antall dager 184 213 331 173 901

Daglig tilvekst gram 1050 1030 1041 1102 1065
FEg per gris pr dag 2,18 2,38 2,22 2,65 2,35
FEg per kilo tilvekst 2,07 2,31 2,13 2,40 2,21
Vekt v/innsetting 18,6 20,3 16,5 17,0 17,8
Slaktevekt 77,3 76,4 79,2 86,5 79,6
Fôrdager per beregn. gris 91 89 96 100 93
Kjøttprosent 57,2 57,4 57,8 57,2 57,5
Sykdomsanm. i alt % 1,7 0,0 0,0 0,0 0,3
Døde % 0,9 1,2 1,1 1,2 1,1
Kasserte % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
leddsykdommer 0 0 0 0 0
Diaré  0 0 0 0 0
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Det er ingen tvil om at den  
norske grisen kan være fôr- 
ef fektiv også i praksis.  
Familien Sesseng kan doku-
mentere et gjennomsnittlig  
fôrforbruk på 2,21 FEn per  
kilo tilvekst for de to og et  
halvt siste åra.

Tore Mælumsæter

Selbu, Sør-Trøndelag

Den er det ikke mange som slår. De byg-
de nytt grisehus i 2005. Den 18. mai kom 
det 70 drektige SPF-purker og en råne fra 
Erling Solbergs SPF-besetning til Grøtem 
øvre på Selbustrand. 

Den gang skrev vi i Svin (5/05) at vi 
ville følge tilvekst og fôrforbruk fra av-
venning til slakt i besetningen. Det  
fantes ikke mange tall og registreringer i 
besetninger som dette den gangen.  
Svin skrev derfor; 

«Erfaringer fra andre SPF-besetninger 
burde gi forventninger om et fôrforbruk 
godt under gjennomsnittet i slaktegris-
kontrollen, kanskje ned mot 2,3». 

I dag kjenner vi svaret. De greide  
dette og vel så det. Vi snakker om et fôr-
forbruk som ligger vel en halv FEn per 
kilo tilvekst lavere enn gjennomsnittet i 
Ingris på drøyt 2,7. Omregnet i kilo kraft-
fôr (omregningsfaktor 1,06) snakkker vi 
om cirka en halv kilo. Det er også verdt å 
merke seg at de greier dette selv med 
forholdsvis høye slaktevekter, noe som 
vanligvis ikke er gunstig for fôrforbruket. 
legg for øvrig merke til at fôrforbruket 
spratt kraftig opp (fra 2,13 til 2,40) i den 

siste perioden, da slaktevektene økte fra 
79,2 til 86,5. Det kan være god grunn til å 
spørre seg hvor lønnsomt det er fôre 
fram de siste kiloene. Det er også verdt å 
merke seg at de avvenner litt over 40  
dager i gjennomsnitt. Tilvekstdelen reg-
nes dermed fra 18 til 116 kilo, mens det 
vanlige i slaktegrisbesetninger kanskje 
er å registrere fra 29 – 115 kilo. litt lavere 
startvekt skal normalt slå positivt ut  
med tanke på fôrforbruket, uten at vi har  
regnet på det her. 

sParer betydelig  
Men; det er nesten nifst å sette seg ned 
med kalkulatoren og regne på hva en 
halv kilo mindre kraftfôr per produsert 
tilvekstkilo betyr på bunnlinja økono-
misk. Hvis du regner 50 fôrenheter spart 
per gris, og ganger med en kraftfôrpris 
på 2,60, så snakker vi om en innsparing 
på grovt regnet 130 kroner per produsert 
gris. Uten å ha finregnet på hva dette be-
tyr i denne besetningen, så dreier det 
seg nøkternt anslått om en gevinst på 
bunnlinja i området 350 – 400 000 kroner 
sammenliknet med en gjennomsnitts-
besetning i Ingris med et fôrforbruk på 
drøyt 2,7 FEn.

god koMbinasjon
Purketallet varierer gjennom året hos 
Sesseng, og det er 26 ukers puljedrift. 

Sparer en halv kilo kraftfôr per kilo tilvekst

SNART KLARE: Purker som snart er 
klare til inseminasjon. Da bråker de 
litt mer enn vanlig, og matlysten er 
ofte sånn passe.  [Foto: TM]

26 UKERS: I og med at 
det bare er grising  

i januar og juli, så blir 
det et halvt år mellom 

hver gang Jon Arne 
Sesseng har insemi-

nering, grising og 
slakting. Men gardens 
samlete arbeidbelast-

ning er slik at både 
folk og dyr er tilfreds 

med det.  [Foto: TM]

tema4fôringF ô R I N G  O G  S T e L L
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Grisehuset har 64 FTS-binger. Det betyr 
at de griser bare to ganger i året, i januar 
og juli. Da Svin var på besøk i slutten av 
mars, var purkene i brunst, slik at det blir 
inseminasjon ved påsketider. 

Driftsopplegget betyr at det går et 
halvår mellom alle arbeidsoperasjoner 
som gjøres, enten vi snakker om insemi-
nasjon, grising, slakting eller vasking.  

– Tidligere kjøpte vi inn smågriser, og 
de vokste nok ikke på langt nær så fort 
de første dagene. Jeg tror nok vi kan  
takke FTS-bingene for at vi nå har fått  
jevnere vekst, sier Arne.

(Se omfattende reportasje om hva 
SPF-griser er, produksjonens framvekst 
og resultater i Svin 6/07).

tørrfôr eller vÅtfôr
Det er tørrfôr i hele grisehuset. De valgte 
det til tross for at det er våtfôring i ku-
fjøset, og til tross for at de har tilgang til 
myse i Selbu. Men mysen skal deles på 
flere, og erfaringene er at tilgangen kan 
være ujevn. Og dette kan slå uheldig ut 
med 26 ukers puljedrift.

– Men vi ser jo at kvalitetet på tørr-
fôret varierer også. Vi er kritiske til kvali-
teten, og er veldig lite glad i mye støv i 
fôret. Et slikt lass kan ødelegge mye. 
Men vi registrerer jo at ikke alle med våt-
fôr er like fornøyd med kvaliteten hele 
tida heller, sier Jon Arne.

litt sultne
Før grising får purkene fire fôrenheter. 
Men tildelinga trappes ned til 1,8 to  
dager før grising. Grisingsdagen gir de 
bare én fôrenhet. Dag to til seks økes  
fôrtilgangen med én fôrenhet per dag.  
Så står tildelinga stille et par dager, før 
den trappes opp med én fôrenhet fra dag 
8 – 14 etter grising. Men det er bare så 
vidt purkene greier på ete opp det, sier 
Sesseng, og framholder at det kanskje er 
bedre at purkene er litt på hogget enn at 
de blir matleie. Purkene appetittfôres 
fjorten dager etter grising. 

– Tidligere ga vi 3,5 fôrenheter før  
grising. Nå har vi altså gått over til å gi 
fire, og vi ser at det gir større grisunger, 
særlig hos ungpurkene, Vi har hatt coli-
diaré på noen kull. Da blir de som fugle-
hunder. God vask, hygiene og behand-
ling av sjuke dyr er viktig, sier Jon Arne. 

  
nesten ikke anMerkninger
Et annet forhold som er gunstig for øko-
nomien er at de nesten ikke har sjuk-
domsanmerkninger sammenliknet med 
gjennomsnittet. Det er for eksempel ikke 
spolorm i SPF-grisen.

Sparer en halv kilo kraftfôr per kilo tilvekst

SLO TIL: Arne (t.v.)  
og sønnen Jon Arne 
Sesseng kan fornøyd 
konstatere at de første 
fôrregistreringene i 
det nye grisehuset 
ikke var noe blaff.  
Fôrforbruket går litt 
opp og ned, men  
forventningene for 
snart tre år siden har 
slått til.  [Foto: TM]

SNART AVVENNING: 
Slik ser FTS-bingene ut, 
med tørrfôringsauto-
mater og skrågrinder 
over støpejernsristene. 
Inngangen til det to-
delte smågrishjørnet 
kan stenges helt ved  
at et glassfiberplate 
slippes helt ned til  
golvet.  [Foto: TM]

F ô R I N G  O G  S T e L L
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Hvordan bli en god slaktegris-
produsent ? I Danmark kan  
Erik Hansen fra Tuse Næs  
kanskje gi deg gode tips om  
fôring og annet. I fjor ble han i 
hvert fall kåret til «Årets  
slaktegrisprodusent» av Dansk 
Svineproduktion. 

Solveig Kongsrud

Norsvins fagavdeling

Erik Hansen holdt foredrag om topp-
resultatene sine på den årlige svinekon-
gressen i Herning. Grisene hans vokser 
986 gram om dagen, bruker 2,63 FE per 
kilo tilvekst, og har en dødelighet på  
under én prosent. 

Hansen fôrer fram gris fra 30 kg til 
slakting. Han har konvensjonell  
produksjon, og har fått mykoplasma i  
besetningen sin i den senere tid. Det er 
særdeles gode resultater som årets pro-
dusent legger fram. Resultatene er gode 
også sett med norske øyne. I perioden 
03.11.05 – 11.04.07 var resultatene:
Daglig tilvekst, gram 986
FE per kilo tilvekst 2,63
Døde, % 0,6

fra Purker til slaktegris
Erik Hansen overtok farens gård i 1980, 
og da var det 25 årspurker og slakte-
griser der. Siden den tid har Hansen utvi-
klet bedriften sin ved blant annet å kjøpe 
til tre naboeiendommer. Etter en brann i 
2004 totalrenoverte han hele driftsappa-
ratet, og gikk over til å drive ren slakte-
grisproduksjon. I dag driver han 100 ha 
jord, og har slaktegrisproduksjon på de 
to  eiendommene  Rølmergaard og 
Knoldbjerggård, og produserer årlig cirka 
7000 slaktegriser. Smågrisene kjøpes av 
en nabo. Bortsett fra denne naboen er 
det flere kilometer til neste svinebeset-
ning. På Rølmergaard er flere grisehus. 
Bygningene er en Ø-stald fra 1996 som 
innholder seks avdelinger med 150 plas-
ser, og har pustende himling. I tillegg er 

Erik ble årets slaktegrisprodusent

ØYNE OG ØRER: – Daglig tilsyn  
hos alle grisene, god bruk av syke-
binger og konsekvent rengjøring er 
trolig hovedforklaringen på resulta-
tene mine, mener Erik Hansen.   
[Foto: Morten Thomsen]

tema4fôringF ô R I N G  O G  S T e L L
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et eldre purkefjøs i murstein bygd om til 
1400 slaktegrisplasser. I dette grisehuset 
og i det på Knoldbjerggård er det under-
trykksventilasjon. Grisehusene har delvis 
spaltegulv. De fleste stedene har golv-
varme som fungerer ved at vannet sirku-
lerer, og de største grisene varmer opp 
for de minste.

fôring
Smågrisene flaskes opp på våtfôr hos 
smågrisprodusenten. De som flyttes til 
Rølmergaard fôres videre med hjemme-
blandet tørrfôr, og grisene på Knoldbjer-
gård fôres på innkjøpt pelletert fôr.  
Det kan være problemer med at disse  
grisene forspiser seg og får diaré. Det 
hjemmeproduserte fôret består av like 
deler bygg og hvete sammen med mine-
raler og soya. De yngste grisene får  
soyaproduktet HP300 i stedet for vanlig 
soyaskrå. Det fôres i både rør- (80 %) og 
traktautomater (20%).

nøye Med vask og oPPtøring
Etter utslakting i en seksjon bløtlegges 
og vaskes den i løpet av to-tre dager.  
Det brukes såpe som får virke i minimum 
30 minutter, deretter grundig vask med 
varmt vann, og til slutt desinfeksjon.  
Etter vask står avdelingen og tørker i tre 
til fem dager. I vinterhalvåret fyres det 
ekstra med en oljebrenner for å få skik-

kelig opptørk. Mellom alle innsett skrues 
alle hjørnene i fôringsanlegget fra hver-
andre og renses for fôrrester. Slitte lagre 
skiftes. Fôrsiloene renses også mellom 
hver pulje. Grisehuset har en temperatur 
på 20˚C ved innsett av grisene. Grisene 
settes inn i binger strødd med flis. Ved 
innsett holdes to binger tomme. I løpet 
av de første dagene plukkes de minste 
grisene ut og flyttes til disse bingene. 
Den første uka får grisene litt fôr blandet 
med torv på gulvet.

viktig Med rent og friskt 
vann
Hansen får vann fra et vannverk, men 
som sistemann på ledningen opplever 
han at det er en del urenheter i vannet. 
Han har satt inn vannfilter ved inntaket 
til grisehuset som lett kan skiftes. Vann-
systemet til hver seksjon kan stenges av 
uavhengig av hverandre. I mellom hvert 
innsett desinfiserer og skyller Hansen 
alle vannrør i seksjonen, skrur ut alle  
nipler og renser disse. Før de nye grisene 
settes inn er han nøye med tappe vann 
fra alle nipler slik at vannet til grisene 
blir friskt. Om en ikke gjør dette kan det 
hende at vannet i rørene er 14 dager 
gammelt når nye griser kommer inn. Det 
er mye som legger seg på innsiden av  
rørene og slangene i vannsystemet. Etter 
at han begynte med desinfeksjonen av 

rørene har slangene i tilnytning til  
niplene igjen blitt gjennomsiktige og 
ikke brunfargede.

bruker øyne og ører
Erik Hansen forteller at det er viktig å 
bruke øyne og ører når en er i grisehuset. 
I forbindelse med stell starter han alltid 
hos de yngste grisene. Han er inne i hver 
binge hver dag og ser at alle grisene er 
friske og raske. Han bruker halm for å ak-
tivisere grisene, slik alle kommer opp på 
beina. Halmen er kuttet på jordet og 
presset i småballer. Grisene kjønnssorte-
res, og Hansen synes binger med plass 
til 10-12 griser fungerer best. I større bin-
ger har han satt inn en fôrautomat ekstra 
for å sikre nok eteplasser. Alle griser vei-
es ut til slakt, og veiingen gjøres en gang 
i uka. Grisene leveres via en utleverings-
vogn som vaskes og desinfiseres etter 
bruk. Årets slaktegrisprodusent forteller 
at en må bruke nok tid i grisehuset, og 
alltid komme på noe nytt for å henge 
med. Selv mener han det aktive daglige 
tilsynet til alle griser, samt god bruk av 
sykebinger og konsekvent rengjøring er 
en stor del av forklaringen til de gode 
slaktegrisresultatene. Endelig understre-
ker han betydningen av å gjøre litt annet 
enn å stelle gris også. Det er viktig å ha 
andre interesser enn bare gårdsdriften.
[Kilde: Svin 4/07 DK]

En forskergruppe ved Texas 
A&M University og Texas 
Technical University mener å 
ha funnet ut at tilførsel av  
ekstra Arginin i fôr til drektige 
purker kan øke antall levende-
fødte og gi høyere fødselsvekter 
blant smågrisen. 

Signe Lovise Thingnes

Norsvins fagavdeling

Forskerne tilførte en ekstra 0,83 prosent 
Arginin til standard mais- og soyabasert 
drektighetsfôr mellom 30 – 114 dagers 
drektighet. Sammenlignet med kontroll-
gruppen som ikke mottok ekstra tilskudd 
av Arginin, økte gjennomsnittlig kull-
størrelse med to grisunger og en økning 
på 24 % ble sett i fødselsvekter. 

Forskerne mener at oppdagelsen kan 
resultere i en signifikant økonomisk 

vekst hos svineprodusentene, som følge 
av økt antall levende fødte og at små-
grisen har høyere fødselsvekt og dermed 
større sjanse for å overleve de første  
kritiske dagene etter grising. 

I følge forskergruppen ved Texas  
universitetet spiller Arginin flere roller i 
metabolismen hos dyr ved å fungere som 
substrat ved dannelsen av ulike mole-
kyler som er med på å fremme vekst i  
livmora. Dette kan igjen føre til en økt 
blodstrøm mellom livmora og morkaken, 
og dermed øke overføringen av nærings-
stoffer fra mor til avkom. Purker kan i ut-
gangspunktet danne Arginin selv, og fôr 
basert på mais- og soyabønner har i ut-
gangspunktet et relativt høyt innhold av 
Arginin. Derfor har det vært vanlig å tro at 
Arginin er en ikke-essensiell aminosyre 
for drektige purker, og at mengden som 
ble inntatt gjennom konvensjonelt fôr var 
nok for å sørge for optimal reproduksjon. 
Men nye biokjemiske studier skal visst-
nok avsløre at Arginin er med på å regu-
lere ulike funksjoner som er nært knyttet 
til fordøyelighet og fostervekst hos gris. 

Artikkelen gir ingen detaljer om dyre-
materialet og selve gjennomføringen av 
forsøket. 

les mer på www.csrees.usda.gov
Forfatter: Stacy Kish 

Kan tilførsel av Arginin i fôr til drektige purker 
gi økt antall levendefødte og høyere fødselsvekter ?

ARGININ: Økt kull-
størrelse og økte  
fødselsvekter ble  
resultatet av ekstra  
Arginin i standard 
mais- og soyabasert 
drektighetsfôr i det 
amerikanske forsøket. 
Dette er ei brunstig 
norsk purke uten den 
helt store appetitten.

F ô R I N G  O G  S T e L L
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Kraftfôrprisene øker mer enn 
forutsatt i jordbruksavtalen. 
Noe overraskende øker prisen 
minst i Rogaland, der de har 
dyrt importkorn. Prisen på  
hvete ved kjøp på verdens-
markedet blir i øyeblikket klart 
høyere enn å bruke norsk hvete 
i blandingene. 

Erling Mysen

Svin har sett på prisutviklingen på Diefôr 
og Norm hos de to største FK’ene og et 
par av deres konkurrenter. Ut fra situa-
sjonen i markedet forventet vi at prisen 
på kraftfôr hadde gått mest opp i Roga-
land. Det viser seg at det motsatte er til-
felle. Fra et utgangspunkt med lavere 
kraftfôrpriser i Rogaland har forskjellen 
blitt enda større i vinter. På Østlandet  
(og i Trøndelag) har prisene gått opp ca  
15 –16 øre siden i fjor. Vi har sett på pri-
sene fra februar i fjor til februar i år.  
I Rogaland har prisen gått opp 11 – 12 øre 
i samme periode. Det er overraskende, 
da en skulle forvente det motsatte. Fjor-
årets jordbruksavtale kan forklare cirka 
fire øre av denne utviklingen.

alle rÅvarer er dyrere 
– Alle råvarer har gått opp i pris. Det sam-
me gjelder frakt, forklarer Emilie Gynnild, 
markedsdirektør kraftfôr i FK Agri om  
det som har skjedd. Omtrent samme for-
klaring har alle de andre vi har spurt.  

– Prisen på kraftfôr burde vært høyere 
enn den er. Vi har veldig liten margin  
på kraftfôr i Rogaland nå, forklarer Per 
Harald Vabø, direktør i landbruksdivisjon 
i FK Rogaland/Agder. Han er overrasket 
over at prisene i Rogaland har steget 
mindre enn på Østlandet. 

– Hveteprisen internasjonalt har jo 
steget til himmels, og norsk hvete faller 
mye rimeligere ut i pris enn importert, 
sier Vabø.  

Mer Prisøkning? 
Framover er det ingen som tør spå pris-
utviklingen. Det normale er at kraftfôrpri-
sen øker ca 1,5 øre i måneden fra høsten 
og fram til ny kornsesong starter. Det  
betyr for eksempel rundt 6 øre høyere 
pris i juni enn i februar. Også her har  
Rogaland skilt seg ut med en flatere  
priskurve enn resten av landet. I år har  
imidlertid prisene fram til februar steget 
mye mer enn det normale. 

– For oss er det ikke norske termin-
priser, men internasjonale korn- og pro-
teinpriser som bestemmer kraftfôrprisen 
fram til ny kornsesong starter. Inter-
nasjonale priser er vanskelige å spå, sier 
Per Harald Vabø. 

– Dette er vanskelig, men vi må for-
vente at prisen på kraftfôr stiger noe mer 
de nærmeste månedene enn det som  
er normalt, sier daglig leder leif Kåre 
Gjerde i Fiskå Mølle. 

fokus PÅ de store – ulik 
konkurransesituasjon
Det er ingen av aktørene som kan gi 
noen god forklaring på hvorfor kraftfôr-
prisene øker minst i Rogaland når fasiten 
burde vært motsatt. Trolig er det flere  
forklaringer. 

En forklaring kan være omlegging av 
rabatt og fraktordinger (FK Agri). Du får i 
dag større rabatt enn tidligere ved å  
kjøpe store lass, gjerne en hel bil. Trolig 
er rabatten så stor at det skjer en sub-
sidiering av store kunder/lass. Og de 
som kjøper mindre, eller et mer gjen-
nomsnittlige kvantum, betaler for dette. 
Svin har undersøkt priser på 12 tonns 
lass. Dette var store lass som gav maks 
rabatt for et par år siden, men i dag er 
det ikke uvanlig at kunder kjøper en hel 
bil (27 tonn). En sammenligning av større 
lass ville dermed gitt et annet bilde (mot-
satt ville mindre lass bety enda sterkere 
prisvekst).

Mange Mulige forklaringer
En annen forklaring kan være at svinefôr 
til en viss grad subsidierer kyllingfôr på 
Østlandet. På fjørfefôr har det vært en 
enda sterkere prisvekst enn for svinefôr, 

Kraftfôrprisene øker – men mest i øst

LAVEST: Fiskå Mølle og Rogaland har  
de laveste prisene på svinefôr. Lave kraft-
fôrpriser betyr at en svinebonde på  
Jæren fort får 50 000 kr året i lavere fôr- 
kostnader enn kolleger på Østlandet eller  
i Trøndelag.  

tema4fôring
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fordi mye mer av råvarene til fjørfe må 
importeres. Svin har ikke undersøkt  
dette, men enkelte hevder at fjørfefôr har 
økt mindre i pris på Østlandet enn i  
f.eks Trøndelag og Rogaland. 

Sagt på en annen måte kan vi kanskje 
si at det er en veldig sterk konkurranse 
om svinebonden som kraftfôrkunde i  
Rogaland. På Østlandet er kanskje kon-
kurransen om kylling- eller fjørfebonden 
sterkest. 

En mulig forklaring kan også være at 
FK Rogaland/Agder hadde et veldig godt 
resultat i fjor. Dermed har de større tål-
modighet til å vente med prisøkninger  
på kraftfôr. I tillegg kan det også hende 
de greier jobben med import bedre enn 
FK Agri. Fram til i høst gjorde FK Roga-
land/Agder jobben med import for alle 
FK-ene. Nå gjør FK Agri dette selv. Og i en 
situasjon med et turbulent råvaremarked 

der prisene svinger fra dag til dag, er det 
trolig lettere å «bomme» på en skipslast 
hvis en ikke har erfaring. 

Samtidig er kanskje rogalendinger 
dristigere til å endre råvarene i kraftfôret 
enn i resten av landet. Dette kan være 
med å gjøre jobben litt enklere for de 
som importerer. 

Ellers forklarer trolig dyrere frakt en  
liten del av forskjellen. Dyrere frakt slår 
sterkere ut i et større område enn et min-
dre. Dermed bli prisveksten større i et 
stort område som hos FK Agri. Østlands-
området er stort og langt. I FK Agri er det 
forøvrig én kraftfôrpris som gjelder hele 
Østlandet, en annen gjelder hele Vest-
landet, mens det i Trøndelag/Nord Norge 
er differensierte priser slik som i Roga-
land. Et utvalg i FK Agri jobber i øyeblik-
ket med pris- og leveringsbetingelser på 
kraftfôr der også dette vurderes.

Kvalitet framfor pris
På fjørfe måles dekningsbidrag og fôrkostnader i langt  
større grad enn på svin. Det har her vært en klar utvikling i  
lavere kraftfôrforbruk og dermed høyere dekningsbidrag de 
siste årene. Fokuset har vært på kraftfôrkostnader framfor 
kraftfôrpris. 

Samme trenden har vi ikke hatt på gris, der har fôrfor-
bruket vært mer konstant i samme tidsperiode. Svin vil rette 
søkelyset mot nettopp dette. Hva kjennetegner en svine-
bonde med lavt fôrforbruk?

Fortsatt høye kornpriser
Det har vært ulike spådommer om kornprisene framover.  
FAO, FNs organisasjon for landbruk og mat spår i år en bety-
delig økning i kornproduksjon i verden. likevel forventes 
kornprisene å forbli rekordhøye på grunn av høy etterspørsel.

Slipper å erstatte salmonellasmittet fôr
Lantmännen slipper å dekke  
erstatninger som det svenske 
Jordbruksverket utbetalte til 
bønder som ble rammet av  
salmonellasmittet fôr i Ôster-
götland i 2003. Det har svensk 
høyesterett avgjort.

Det var våren 2003 at lantmännens fôr-
fabrikk i Norrköping fikk salmonella. Det-
te førte til at et 50-talls svineprodusenter 
i ôstergötlandsområdet fikk salmonella-
smitte inn i sine grisebesetninger. lant-
männen tilsvarer det norske Felleskjøpet. 
I samarbeid med sine veterinærer opp-
rettet det svenske Jordbruksverket sane-

ringsplaner i tråd med zoonoselovgiv-
ningen. Zooonser er sjukdommer som 
kan smitte fra dyr til mennesker. De pro-
dusentene som ble rammet fikk erstattet 
deler av kostnadene sine av jordbruks-
myndighetene i tråd med lovgivningen. 
Resten av erstatningen ble betalt av 
lantmännen. 

Jordbruksmyndighetene har stevnet 
lantmännen for sine kostnader på vel 80 
millioner svenske kroner. Begrunnelsen 
var at smittekilden var kjent, noe som ofte 
ikke er lett i og med at salmonella fore-
kommer naturlig i miljøet. Spørsmålet om 
staten kunne kreve erstatning av lant-
männen ble avgjort av Sveriges høyeste 
domstol den 6. februar, og dommen var 
altså negativ sett med statens øyne.  
Staten har ingen rett til å kreve regress 
overfor lantmännen, mener høyesterett.

DYRERE RÅVARER: 
– Alle priser på råva-
rer, samt frakt og 
driftskostnader har 
økt, sier Emilie Gyn-
nild, markedsdirektør 
kraftfôr i FK Agri.

Kraftfôrpriser kjøp av 12-tonns lass

 FK Agri  Norgesfôr FK Rog/Agder Fiskå Mølle
Alle priser er per FEn Østlandet Strand (Klepp) (Klepp)

Diefôr 112 FEn per kg 112 FEn per kg 120 FEn/kg 110 FEn/kg
Pris Juni 08 ? 2,72 2,69 2,54 2,50
Pris feb 08 2,66 2,63 2,48 2,44
Pris Juni 07 2,58 2,55 2,43
Pris Juni 06 2,50 2,56 2,42

Svin Stjerne Norm 106 FEn per kg 105 FEn per kg 110 FEn/kg 107 FEn/kg
Pris juni 08 ? 2,72 2,73 2,59 2,57
Pris feb 08 2,67 2,67 2,53 2,51
Pris juni 07 2,57 2,56 2,47 2,43
Pris juni 06 2,62 2,61 2,46 2,42

Herav frakt 9,5 øre 9 øre  6 øre Klepp 6 øre Klepp
12-tonns lass  (+ 1 øre f.mars)

Prisene i tabellen er inkludert tidligbestillingsrabatt og frakt.
I tillegg kommer eventuelle årsbonuser og kontantrabatter (er ikke med her)
Pris i juni 2008 er ren gjetning + 5 øre i FK Agri og + 6 øre for de andre

F ô R I N G  O G  S T e L Ltema4fôring

De første danske erfaringene med innblanding 
av sorghum som et alternativ til hvete i svinefôr 
er ikke avskrekkende.
Sorghum har vært importert til landet en stund, hoved-
sakelig fra Nord-amerika, og det kan innblandes med 
opptil 40 prosent i slaktegrisfôret og 50 prosent i purke-
fôret. Foreløpige tilbakemeldinger fra svineprodusenter 
som har prøvd fôr med denne innblandingen er ikke  
avskrekkende, skriver fôrkonsulent Brian Eskildsen ved 
KHl Svinerådgivning i Svin. Det er den sterke kornpris-
økningen som har gjort at alternativer til korn er  
interessante. 

Sorghum et alternativ til 
hvete i svinefôret
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Det ble full frifinnelse til staten 
i saken som Mørk Engebretsen 
Invest AS (MEI) anla mot  
Landbruks- og matdeparte-
mentet. MEI må også betale 
saksomkostninger til staten på 
kr 103 020.

Tore Mælumsæter

Det var MEI som krevde at forvaltnings-
vedtaket om erstatning på 3,86 millioner 
ble kjent ugyldig. Men nå har altså Oslo 
Tingrett slått fast at erstatningsbeløpet 
som Statens landbruksforvaltning ved-
tok den 6. oktober 2006 mot Mørk Enge-
bretsen Invest AS står fast. Staten mente 
den gangen at MEI i realiteten sto bak en 

svineproduksjon som oversteg konse-
sjonsgrensene etter lov om regulering av 
svine- og fjørfeproduksjonen. Vedtaket 
gjaldt produksjon i perioden 1. april 
2004 og ut 2005. MEI ble avkrevd en  
erstatning på kr 3 862 200. Staten har i 
ettertid gitt et skjønsnmessig fradrag på 
denne summen på kr 50 000, fordi det 
kan ha vært feil i tallene som er overført 
fra Fatland til leveranseregisteret. 

ikke i tvil
Retten sier blant annet dette i dommen:
«Retten er i liten tvil om at den grise-
produksjonen som er bygget opp rundt 
MEI-konseptet er konsesjonspliktig fordi 
deltakerne samarbeider og har økono-
miske interesser i den samme produk-
sjon. Det er helheten i konseptet som 
gjør at retten anser konsesjonsplikten 
som ganske åpenbar.»

Og videre:
«Det var MEI som sto bak alt, bortsett fra, 
formelt sett, å ha grisene stående i båsen 
samt sørge for stellet av grisene.  
MEI eide purkene og mottok leieinntekter 
(kr 1800 per purke per år. Løpende leie 
uten nedbetaling. Red.anm.) basert på at 
disse ble brukt til smågrisproduksjon. 
Det er da ikke nødvendig å gå inn i regn-
skapene til MEI eller de øvrige deltakerne 
for å konstatere at MEI åpenbart hadde 
økonomiske interesser i den svinepro-
duksjonen som var fordelt på de fem 
driftsbygningene, og som ble kanalisert 
gjennom det 100 prosent MEI-eide sel-
skapet Hampshire. Slik retten ser det  
representerer MEI-konseptet nettopp den 
omgåelsen av konsesjonsloven som  
lovens § 3 tar sikte på å forhindre.»

Mørk engebretsen invest AS:

Tapte på alle punkter mot staten

Mørk Engebretsen Invest A/S 
(MEI) pluss samarbeidspartnere 
og datterselskap driver en  
betydelig svineproduksjon etter 
et noe spesielt konsept. 

MEI eies av Svein Engebretsen 28,4 % og 
Ove Henrik Mørk Eek 71,6 %. Mørk Eeks 
eierskap er gjennom holdingsselskapet 
World Farm Holding der han selv eier 
100 %. World Farm Holding drev inntil 
2005 med salg av konsulenttjenester til 
de andre deltagerne i MEI. 

På gården Mørk i Skiptvet (40 dekar) 
eid av Tone Mørk (Ove Henriks mor) har 
MEI bygd opp et grisehus med 88 føde-
binger. I tillegg er det bygd mølle, korn-

mottak og opplegg for kraftfôrproduk-
sjon. MEI leverer kraftfôr til produsenter 
under MEI-paraplyen. MEI eier purkene 
som leies bort. På gården Mørk er det 
Ove Henrik som står for smågrisproduk-
sjon. 

MEI leier i tillegg grisehus de har pus-
set opp på gårdene Skipperud og langli. 
I 2004 – 2005 leide de også på en fjerde 
gård. Det er bare grisehus som leies, og 
ikke jord og planteproduksjon. MEI leier 

Mørk Engebretsen Invest AS:

D I V E R S E

Hampshire
(salg smågris 25 – 30 kg)

Mei
Utleie purker, bygg/inventar.

Konsulenttjenester (frem til sept 2005)
Salg av fôr

Torekoven
Kjøper smågris

Kjøper fôr
leier bygg/inventar,
konsulenttjenester

Grødal Mørk
Kjøper smågris

Kjøper fôr
leier bygg/inventar,
konsulenttjenester

Moaddab
leier purker

Selger smågris
Slaktegrisproduksjon

Kjøper fôr
leier bygg/inventar,
konsulenttjenester

Engebretsen
leier purker

Selger smågris
Kjøper fôr

leier bygg/inventar,
konsulenttjenester

Mørk Eek
leier purker

Selger smågris
Kjøper fôr

leier bygg/inventar,
konsulenttjenester

EngebretsenWFH (world farm holding)
Heleid av Henrik Mørk Eek

leier purker fra MEI
Produksjon smågris 7 – 9 kg

72% 28%

Utleie purker

Salg av smågris

Kjøp av smågris

Salg av fôr, utleie bygg/inventar,
konsulenttjenester
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ikke til egen hjemmemaling. Dette be-
kreftes av Statens landbruksforvaltning. 
MEI er ikke godkjent som kraftfôrprodu-
sent, slik at de ikke har lov å lage kraftfôr 
til andre enn seg selv. likevel kan de  
legalt selge korn til andre som lager 
kraftfôr, og dermed få prisnedskriving. 

MEI kjøper i dag korn fra både større 
og mindre kornprodusenter i området 
rundt Skiptvet. 

De selger så korn til svineprodusenter 
innefor MEI-systemet som bruker dette til 
hjemmemaling i sin husdyrproduksjon. 
Dette fungerer antagelig slik at MEI også 
tar på seg jobben som «hjemmemaler» 
for aktørene det har er snakk om. I tillegg 
til stordriftsfordeler har dermed Mørk  
Engebretsen et konsept som gir rimeligere 
fôrkostnader enn det vanlige svineprodu-
senter som enten kjøper kraftfôr eller 
satser på hjemmemaling (uten prisned-
skriving) kan oppnå. 

Sannsynligvis er dette et lovlig kon-
sept, men det beveger seg helt i grense-
land i henhold til regelverk og intensjon 
med prisnedskriving av korn.    

regnskaPstall
Tall i mill kr  2006 2005 2004
Mei
Driftsinntekter 14,4 13,0 14,6  
    
Driftsresultat -3,2 0,9 2,2
Årsresultat -0,7 3,1 2,0
Anleggsmidler 48,0 47,0 39,1
Gjeld 38,7 40,1 28,4
Egenkapital 14,7 15,3 10,6
Hampshire
Driftinntekter 1,1 0,6 0,3
Driftsresultat 0,1 0,6 0,3
Årsresultat 0,1 0,7 0,2
Gjeld 1,6 0,7 0,4
Egenkapital 3,0 3,0 1,3
World Farm Holding
Driftsinntekter 10,6 7,0 7,4
Driftsresultat 1,0 2,3 0,4
Årsresultat 0,8 1,3 0,4
Gjeld 12,7 12,7 16,1
Egenkapital 8,4 8,8 8,3

grisehusene videre til de som står for 
smågrisproduksjon.   

På Skipperud har de smågrisproduk-
sjon i regi av Svein Engebretsen og Girts 
Malnieks (ny). 

Tidligere drev også Hamon Fabio 
Moaddab smågrisproduksjon under MEI. 
Det er selskapet Hampshire A/S som  
kjøper smågrisen (ved 8 –2 5 kg) og sel-
ger denne videre ved (25 – 50 kg). 

Hampshire eies av MEI. Hampshire 
selger smågris til Girts Izmailovskis (ny) 
som driver slaktegrisproduksjon på 
langli (leid av MEI) Gården langli har for 
øvrig grisehus bygd om fra kylling, og har 
kapasitet til å fôre opp mer enn det dob-
belte av hva en konsesjonsbesetning kan. 
Tidligere var det Jan A. Torekoven som 
stod for slaktegrisproduksjon på langli. 

Fra langli har Fylkesmannen i Østold 
ment at innhold i gjødselkum ikke sam-
svarer med oppgitt antall produserte 
slaktegris. 

Hampshire selger også smågris til 
selvstendige slaktegrisprodusenter og til 
slakteriet Fatland. 

Tidligere leide MEI også grisehuset på 
Taraldrud til smågrisproduksjon, drevet 
av Grisen Fabio, ved Hamon Fabio Moad-
dab. leieforholdet på Taraldrud er nå av-
sluttet. 

I tillegg har Eugen Mareno Grøndal 
Mørk (Ove Henriks fetter) vært deltager i 
svineproduksjon. Det er svineproduksjo-

nen til Mørk Eek, Engebretsen, Moaddab, 
Grødal Mørk og Torekoven som i 2004 
– 2005 har blitt oppfattet som én enhet i 
henhold til husdyrkonsesjonsreglene. 

Til slutt eier også MEI Baltic Porc, en 
stor svineproduksjon i latvia som Staten 
gjennom Innovasjon Norge har vært med 
å bygge opp. Innovasjon Norge har tidli-
gere eid Baltic Porc sammen med MEI. 

økonoMi
Det er investert store verdier i grisehus 
og kornmottak hos Mørk Eek, og svært 
mye er lånefinansiert. I alt er bokført 48 
millioner i anleggsmidler i MEI. Men gjel-
da er også svært stor med 38,7 mill. For 
2006 var det minusresultat for MEI, men 
i sum siste tre år har selskapet generert 
4,4 millioner i årsresultat. I sum for alle 
tre selskapene er det i 2006 et årsresul-
tat på 0,2 millioner.

Samlet gjeld er 53 millioner, og egen-
kapitalen bokført til ca halvparten av 
dette (26,1 mill).   

fÅr Prisnedskriving
I regnskapstallene ligger også inntekter 
fra prisnedskriving på korn. Mørk Enge-
bretsen Invest er gjennom investeringene 
som ble gjort i 2005 blitt registrert som  
kornmottak med godkjent vekt. Det betyr 
at de kan selge korn til andre. De kan 
også få prisnedskriving hvis dette kornet 
skal brukes i kraftfôrproduksjon, men 

VANT FULLSTENDIG: Dommen 
 i Oslo Tingrett er helt klar.  
Staten vant saken fullstendig.   
[Foto: TM]

D I V E R S E

TAPTE: Ove Henrik 
Mørk Eek.
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Som perler på ei snor triller  
det mange og fine griser fra  
Veisholen gard i Orre. Drifts-
opplegget er intensivt, og  
resultatene er gode. Men så er 
det da også mange som legger  
skuldrene til for å lykkes. 

Tore Mælumsæter

Grødeland, Rogaland

– Ja, dette er ingen enmannsbedrift, sier 
Anne Karin Grødeland og Roar l. Grøde-
land. For å understreke det er sønnen 
Magnus på halvannet år også med på 
runden i grisehuset. Foreløpig gjør nok 
ikke Magnus så mye nytte for seg i grise-
huset, men han har besteforeldre som  
så absolutt gjør det. 

Mange i sving
Med tre ukers puljedrift, sikk-sakk krys-
sing og kombinert konsesjonsproduk-
sjon er det nok å henge fingrene i. Anne 
Karin og Roar tok over ansvaret for drifta 
etter hennes besteforeldre Arvid og Kari 
Grødeland for to år siden. Begge forel-

drene hennes, Dagny og Magnar Grøde-
land, er med i drifta. Det samme er far-
mor og farfar, som sykler til gards to-tre 
ganger i uka.

De tre parene deler på ansvaret hver 
tredje helg, men de legger opp drifta slik 
at Anne Karin og Roar sjøl har ansvaret 
den helga det er grising. 

gradvis utbygging
Det har vært stor svineproduksjon på 
garden lenge. Produksjonen er bygd ut 
gradvis gjennom mange år, slik at det i 
dag er om lag 80 avlspurker og 1400 
slaktegriser i driftsopplegget. Gradvis ut-
bygging og utvidelse av drifta har ført til 
at produksjonen drives i 10 – 11 avdelin-
ger. Det fører naturligvis til at det blir mer 
arbeid med flytting av dyr enn i et nytt 
grisehus, men på den andre siden har 
gradvis utbygging trolig økt den økono-
misk handlefriheten. 

De to nyeste fødeavdelingene og  
bedekningsavdelingen ble bygd i 2001. 
Huset har to klimarom, hvor grisene står 
i to og ei halv uke etter avvenning. Her 
får de bare Kvikk. Det er gulvvarme og 
overdekning i klimarommene. I mellom-
avdelingen får de både våtfôr og Kvikk, 
og her står de fram til om lag 30 kilo. 

Slaktegrisene og purkene får nærmere 
20 000 liter myse i uka i våtfôret sitt. Det 
selges smågriser til en nabo, om lag fem 
minutters traktorkjøring unna. 

er fornøyde
Det første driftsåret til Anne Karin og 
Roar fikk de 11,9 avvente, men i fjor sank 
det til 11,5. Antall smågriser per årspurke 
ble likevel 25,3 i fjor, et resultat som de 
fleste antakelig ville ha sagt seg godt for-
nøyd med. Men farfar og farmor hadde 
nok resultater som var enda bedre enn 
dette også, så det er fortsatt noe å strek-
ke seg etter !

– Ja, vi er godt fornøyd med resultatene 
vi, sjøl om de alltids kan bli bedre. Det 
gikk litt svakt i starten i fjor. Vi fikk sopp  
i våtfôringa, og grisingsprosenten sank 

Hele familien i arbeid i intensivt driftsopplegg

KLIMAROM: Med gulvvarme og  
overdekning er det lunt og fint for de  
avvente. Dette klimarommet er  
lagd i det gamle kufjøset på garden. 

F ô R I N G  O G  S T e L L
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helt ned i 76. Tidligere blandet vi inn  
miljøfôr i våtfôret, og jeg vet ikke om pro-
blemene har sammenheng med det.  
Men det var etter at vi sluttet med miljø-
fôret at våtfôrproblemene meldte seg, 
sier Roar.

Han kommer fra en kugard, og er 
egentlig helt fersk når det gjelder å stelle 
gris. Da er det greit å kunne gå rett inn i 
en «griseskole» som Veisholen med 
både lærerkrefter og velprøvd timeplan 
på plass. 

– Vi er spesielt heldige som har så 
dyktige medarbeidere, særlig Dagny og 
Magnar som er med hver dag. Det er  
veldig godt å ha med seg folk med lang 
erfaring både med dyr og praktiske ting, 
sier de to.

skiller unge og eldre
Det er forskjellige avdelinger for drektige 
purker og purker som skal bedekkes.  
I gjeldpurkeavdelingen er det både fikse-
ringsbinger og båser, men de fleste fik-
seringsbingene skal etter hvert bli fjernet. 
Noen kan det imidlertid være greit å be-
holde til purker som trenger ekstra fôring 
og stell. I gjeldpurkeavdelinga er det all-
tid dyr, så der er det ikke enkelt å vaske. 
I bedekningsavdelingen står ungpurker 
som skal bedekkes i egne binger, atskilt 
fra eldre. I enden av rommet står rånen i 
en binge for seg i midten. Ungpurker som 
skal bedekkes neste gang står på siden 
av rånen. Bedekte ungpurker flyttes opp 
i et eget rom oppe i andre etasje. Rekrut-
teringsavdelingen er også oppe.

Hele familien i arbeid i intensivt driftsopplegg

GOD SKOLE: Det er god kontakt 
mellom generasjonene på  
Veisholen. Magnus (1,5) er yngste 
skudd på stammen, her mellom 
mor Anne Karin Grødeland og far 
Roar L. Grødeland.  [Foto: TM]

INGEN TVIL: Det er ingen tvil om 
hvilken produksjon det er størst 
hjerte for på denne garden.

F ô R I N G  O G  S T e L L



20 svin – 2/2008

tett oPPfølging
Purkene fikseres under grisinga. Bingene 
er litt i minste laget til å kunne satse på 
total løsdrift. Anne Karin og Roar tar som 
nevnt sjøl hver tredje helg når det er  
grising, og det er for det meste Roar som 
er oppe om nettene. Det er 16 – 18 purker 
i hver grising. De er i grisehuset hver 
gang det er fôring (7, 12 og 17), og sjekker 
at purkene får i seg nok mat, og at de 
ikke har grisingsfeber. De tar tempera-
turen på purker som ikke eter, og får fatt 
i dyrlegen om nødvendig. Hver tredje  
fredag formiddag er farmor og farfar med 
i grisehuset, blant annet for å jevne ut 
kull og eventuelt for å lage til amme-
purke. Når kullene er jevnet ut gis det 
saltvannsoppløsning, og det gis i fjorten 
dager. Hvis alt drikkes opp, er det et  
tegn på at noe er galt. Da får de for lite 
melk. 

aMMePurker 
– En av fordelene med tre ukers pulje-
drift er at det er lett å skaffe ammepurker 
til smågriser i store kull. De ammepurkene 
vi bruker har som regel hatt to eller tre 

kull. Den helga vi steller får de små gris-
ungene råmjølk fra ku to ganger om  
dagen, og kanskje litt cola i tillegg til de 
som ser slappe ut. Første døgnet gir vi 
dem jernpasta og filer tenner, og etter 
fire-fem dager får grisungene Baycox, 
torv og litt Kvikk, sier Anne Karin. 

– Etter grising er det ei roligere uke, 
med oppfølging av grisungene og kastre-
ring. Men så øker aktivitetsnivået raskt 
igjen. Smågrisene skal ut fra klimarom-
mene, mandag og tirsdag. Vi vasker ikke 
hver gang, men vi vasker gjerne den ene 
klimaavdelingen hver gang, slår på var-
men, og lar det tørke i én eller to dager. 
Onsdag er det avvenning, sier Roar.

dobbelt drektigHetskontroll
– Når purkene skal til bedekning sjekker 
vi hvem som står, og merker dem. Unge 
og eldre purker skilles fra hverandre i 
egne binger i bedekningsavdelingen. 
Mandag og tirsdag inseminerer Roar og 
jeg. Da har vi som regel flyttet inn ung-
purkene på mandagen før for at de skal 
komme i brunst. Så går de der i tre uker 
på appetittfôring fram til bedekking.  
Så går vi ned til tre fôrenheter. Etter tre 
uker får purkene 2,5 – 3 fôrenheter etter 
hold. Purkene kontrolleres for omløp.  
Vi kontrollerer drektigheten to ganger, 
slik at vi kan få dem med i neste insemi-
nering hvis det er omløp, sier Anne Karin 
Grødeland.

BRUKES: Samordner’n 
er flittig i bruk, og den 

er et hjelpemiddel som 
alle generasjoner kjen-
ner og bruker. Roar tar 
registreringene på In-
gris-web, mens Anne 
Karin tar de manuelle 
notatene. Det henger 
også tavler ved hver 

purke. Her noteres det 
nyttig individuell infor-
masjon om purka, om 

hun biter ungene, mel-
ker lite, eller liknende. 

VIKTIG: Her, i en av de nye fødeavdelingene som ble bygd i 2001, blir det lagt ned 
mange timer hver tredje uke.

VIKTIG: Med mange avdelinger og  
gris i to etasjer er dette et helt nødven-
dig hjelpemiddel.

HJERTET: Rånebingen, selve hjertet i 
bedekningsavdelingen, er omkranset 
av unge og eldre purker, som skilles i 
bedekningsavdelingen. 

F ô R I N G  O G  S T e L L
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Stange • Tlf. 916 90 440 • post@kbelektro.no

KB elektro as har utført de elektriske installasjonene  
ved nybygget på Bjørke

Vi gratulerer Norsvin med nybygget 
og takker for tilliten ved å blir valgt 
som installatør!

Tlf.: 976 87 708  •  E-mail: brd.syversen@online.no

Brd. Syversen Anlegg har utført graving og planering 
ved nybygget på Bjørke

Brødrene Syversen Anlegg AS

Vi gratulerer med nybygget og takker for tilliten !



Små glimt fra 1966
– De første puljene på Bjørke er snart ferdigtestet, og fra 

10. mai 1966 regner vi med å kunne sette inn 13. pulje.
– Som en følge av den sterke pris- og lønnsøkning som vi 

kan vente for resten av året, har styret vedtatt å heve 
avgiftene for ungrismålinga og sædoverføringer. 

 Priseks: 
 Medlemskontingent kr 2,-
 Purkeavgift i semin kr 22,-
 Dosepris kr 12,-
– Vi har etter hvert avfunnet oss med at køer er noe som 

hører det moderne samfunn til. Skal vi dømme etter 
dette, må våre kontorer være meget moderne. Vi har to 
små rom, hvor alt personale, arkiv m.v. skal ha sitt til-
hold. De som har besøkt oss vil vel være forferdet over 
slik trangboddhet, og vi har fått godkjenning til å sette 
opp en ferdighytte for kontorbruk. Vi har også fått en 
telefonlinje i tillegg til den vi hadde fra før, slik at opp-
tattsignalet ikke skal lyde så ofte.

Jubilanter som satset på slaktegris
Det var ingen enkel beslutning 
å ta. Først ble det lagd tegninger 
for utvidelse i gamlefjøset. 
Men ved nærmere ettersyn ble 
det både billigere og bedre å 
bygge nytt inntil det gamle.  

Tore Mælumsæter

vang, hedmark

– Vi er veldig glade for at vi gjorde det i 
dag. Å utvide produksjonen i gamlelåven 
hadde ikke blitt bra. Det ville blitt lavt 

under taket, kronglete og dyrt å utvide 
slaktegrisproduksjonen her, sier Karen 
Margrethe Hommelstad Os. Hun var 50-
årsjubilant i januar, og driver garden 
Hommelstad i Hamar kommune sammen 
med mannen Inge Os. Også han blir 50 i 
år, men ikke før i mai. Sammen har de to 
store jenter, Karoline og Andrea.

Kornproduksjon, gris og skog er pro-
duksjonsformene. Men både Karen  
Margrethe og Inge jobber ganske mye 
utenfor garden, hun som hjelpepleier på 
rehabiliteringsavdelingen på sjuke-
hjemmet i Vang, og han som altmulig-
mann ved idrettshallen i Stange vinters-
tid. I praksis stiller derfor hele familien 
opp når det gjelder stell og drift av grise-
huset. Når begge er borte, stepper Tor 
Stian Olstad inn.

Det var faren til Karen Margrethe som 
begynte med slaktegris, 600 i året i 
hovedlåven. Ved årstusenskiftet kom  
Karen Margrethe og Inge fram til at de 
måtte velge om de skulle utvide produk-
sjonen eller avvikle. Det var en vanskelig 
prosess, hvor argumentene ble veid fram 
og tilbake. Maskin og Fjøsteknikks folk 
hjalp til med forslag til løsninger, og de 
første tegningene var å utvide i den ek-
sisterende låven. Men de kom fort fram 
til at det ville bli både kostbart og tung-
vint. Både folk og dyr ville tjene på å  
bygge en ny vinkel inntil eksisterende 

FORNØYD: Karen Margrethe er  
fornøyd med huset og løsningene. 

Bingene er slik at de kan bygges  
om til fødebinger, men det er det  

ingen planer om nå.  [Foto: TM]

låve og grisehus, sjøl om korntørka i  
låven måtte rives ned, og de gamle gras-
siloene fra kutida ble gjort om til korn-
tørker. De nye slaktegrisavdelingene har 
vært i bruk i seks-sju år.

I det nye huset er det to avdelinger, hver 
med plass til 18 og 24 binger. Til sammen 
er det i dag kapasitet og konsesjon til å 
produsere nærmere 2300 slaktegriser i 
året, men i praksis får de ikke nok grise-
unger til å utnytte hele kapasiteten.  

Karen Margrethe legger stor vekt på å 
ha det trivelig rundt seg. Derfor er det 
flislagte gulv både i fôrrommet, kontoret 
og dusjen, som ligger i den gamle låven. 
Det er rent og trivelig alle steder, og de 
har fylt lecakuler i den utvendige gjød-
selkummen for å unngå å skape for mye 
luktproblemer for naboene.

– Jeg er ganske opptatt av dette. Så 
hvis det er luktforskere som leser denne 
artikkelen så kan du gjerne skrive at vi er 
motivert for å være med på forsøk som 
har med lukt fra grisegarder å gjøre, sier 
Karen Margrethe Hommelstad Os.
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BEGGE TO: Både Inge og Karen Margrethe 
fyller 50 år i år, og begge er aktivt med i 
stellet sjøl om de begge jobber nokså mye 
utenom garden.  [Foto: TM]

50 år – like gamle som Norsvin



I 1966 bestemte Norsk Svineavlslag seg for å gi ut et eget stensilert meldings-
blad etter press fra årsmøtet. Norsk Svineavlslag mente den gangen at jord-
bruket var godt dekket med tidsskrifter, men at den interne kontakten kunne 
forbedres og slik var den spede begynnelsen på det vi i dag kjenner som bladet 
Svin. Det kom ut fire meldingsblader dette året.

I det første meldingsbladet har den nyvalgte formannen den gangen,  
Thorbjørn Sagbakken, valgt å trekke fram de tre ledestjernene. Han sier blant 
annet at «vi skal alltid ha disse ledestjernene for øyet når vi planlegger og  
gjennomfører tiltak». Han fortsetter slik: «den vanlige smågris- og fleskepro-
duksjonen i vårt land foregår i de fleste tilfeller fordelt på to hender. Derfor er 
det avgjørende av vi kan ha et organ som samler interessene og ser helheten i  
produksjonen. Norsk Svineavlslag har muligheter for å være dette organ.  
Men vi klarer det ikke alene. Derfor er jeg meget glad for samarbeidet med  
andre organisasjoner». Kloke ord den gangen, og kloke ord i dag.

brevbørsen
I samme meldingsblad kan vi også lese om nyheten «Brevbørsen».  
Brevbørsen var en ny form for omsetning av råner. Det står: «Bakgrunnen for 
dette er i første rekke at vi fremdeles må regne med naturlig parring som den  
vesentligste bedekningsform. I relasjon til en avlsplan tilpasset kunstig sæd-
overføring betyr dette at vi må ha en stor aktiv rånepark. Derved følger også  
et betydelig behov for omsetning av råner. En annen viktig bakgrunn er  
våre bestrebelser for å skape større bredde i avlen. Denne bredden vil i tiden 
fremover kunne komme ved at nye områder trekkes inn i det aktive avls- 
arbeidet. På bakgrunn av dette har Norsk Svineavlslag sett det som sin  
oppgave – i hvert fall i en kommende periode – å gjøre et forsøk på orga- 
nisering av livdyromsetningen på tvers av distriktsgrenser, ut fra det åpen- 
bare behov som i dag er til stede».

F R e M  F R A  G L e M S e L e N - et tilbakeblikk
Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som  
rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne 
vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har  
dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i 
Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.

Wenche Helseth

Informasjonssjef, Norsvin

norsk svineavlslags Meldingsblad nr. 1 – 1966:

Ledestjerner

Tre om Gris
Norsvin er 50 år i år, og Svin spør denne gangen tre  
«ikke-svineprodusenter» om hvilket forhold de har til  
grisen som dyr og svineprodusenten som bonde.

sverre bjørnstad
adm. direktør i Geno (tidl. ass. direktør 
Norsvin).
Hva er ditt forhold til grisen?
– Grisen er et fascinerende dyr. Jeg tror 
den er undervurdert blant de som ikke 
kjenner svinenæringa. Jeg spiser for  
øvrig ribbe til jul, den holder stand her, 
sier Bjørnstad.
Hvordan ser du på svinebonden?
Svinebonden er både offensiv, markedsorien-
tert og entusiastisk i forhold til egen næring. Noen 
mener at det er stor forskjell mellom en grisebonde og ku-
bonde. Det vil jeg si er en myte. Jeg opplever begge grupper 
som relativt like, forklarer Bjørnstad 
Når var du sist i et grisehus?
– Det er ikke ofte jeg er i grisehus, men jeg var faktisk i et i 
fjor sommer. Jeg var på visning av en gård til salgs i Hede-
mark. Men jeg kjøpte ikke gården, sier Bjørnstad.

live k. karlsrud
i Dyrevernalliansen.
Hva er ditt forhold til grisen?
– Jeg er begeistret for grisen som dyr. 
Den er lett å kommunisere med. Den er 
dessuten intelligent. Det viser også 
forskning, sier Karlsrud.
Hvordan ser du på svinebonden?
– Det finnes nok ulike typer svinebønder. 
Noen er for opptatt av lommeboka. Men svine-
bønder generelt synes å ha mye kunnskap. Det er i 
seg selv positivt. Jeg tror likevel en del har noe å gå på når 
det gjelder fokus på dyrevelferd og grisen som levende  
individ, mener Karlsrud. 
Når var du sist i et grisehus?
– Det er lenge siden, jeg husker ikke akkurat når. Jeg tror 
det var hos Grøstad Gris i Vestfold. Det var i alle fall en  
positiv opplevelse, avslutter Karlsrud.

dag Henning reksnes
adm. direktør i Kjøttbransjen.
Hva er ditt forhold til grisen?
– Grisen er et veldig viktig dyr for oss i 
kjøttbransjen. Den er også et rimelig 
intelligent vesen med karakter. Jeg har 
fått spesiell sans for hampshiregrisen, 
sier Reksnes.
Hvordan ser du på svinebonden?
– Grisebonden er en slags trendsetter blant 
norske bønder. Han/hun er dyktig, tenker fram-
over, er godt orientert om det som skjer, og tar grep om  
utfordringer vi står overfor, svarer Reksnes.
Når var du sist i et grisehus?
– Jeg snakker med mange svinebønder, men er sjelden i  
grisehus. Sist tror jeg var for et par år siden på Nes på  
Romerike, opplyser Reksnes.
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Utafor skigar’n
Signe Lovise Thingnes, Norsvins fagavdeling

Test av ulike binger til løsgående diégivende purker
I Danmark er det fortsatt  svært uvanlig 
med løsgående diégivende purker. Men 
stadig voksende krav om hensyn til dyre-
velferd har satt fart i undersøkelser for å 
teste ut ulike bingetyper for løsgående 
purker, slik at det finnes tilgjengelige 
bingetyper hvis kravet om diégivende 
løsgående purker kommer, slik det alle-
rede har gjort her i Norge. 

I en undersøkelse i regi av dansk svi-
neproduktion og forskningssenter Fou-
lum (Det jordbruksvitenskaplige fakultet, 
Aarhus universitet) ble fem forskjellige 
bingetyper for løsgående diégivende 
purker testet ut. Bingenes funksjon ble 
vurdert i forhold til følgende suksess-
kriterier;

• For purkene: Flest mulig grisinger på 
fast gulv, få positurendringer like etter 
grising samt hyppig bruk av skrå ligge-
vegger når purka skulle legge seg ned 
etter grising.

• For grisungene: Mest mulig opphold på 
fast gulv, varmhjørner som virket attraktiv.

• For personalet: Minst mulig arbeid 
med renhold av bingen og enkel til-
gang på smågrisene. 

Følgende bingetyper ble testet;

P-binge:
I P- bingen var det spaltegulv i størstede-
len av purkas oppholdsområde, noe som 
gjorde bingen svært enkel å holde ren. 
Som følge av den store andelen spalte-

gulv var det ikke gulvvarme under purka 
ved grising. Gulvprofilen medførte også 
at tilgangen på redebyggingsmateriale 
måtte begrenses. Bingen inneholdt kun 
en enkelt skrå liggevegg. Ved denne  
veggen var det plassert en plate ovenpå 
spaltegulvet for å gi et fast underlagg  
under purka for å forebygge skuldersår.

sMal t-binge og bred t-binge:
Den smale T-bingen var designet med 
henblikk på at purka skulle ligge langs 
en av de to skrå liggeveggene med hodet 
vendt mot åpent inventar slik at hun  
hadde mulighet til å holde øye med andre 
purker. Samtidig ville purkas bakpart 
vende bort fra spaltegulvsarealet slik at 
grisungene ble født på fast gulv. 

I N T E R N A S J O N A L T
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I den brede T-bingen var ideen i større 
grad å imøtekomme purkas behov for å 
søke isolasjon ved å gi henne mer plass 
ved bakveggen, lengst vekk fra spalte-
gulvet og det åpne inventaret og dermed 
også utsikten til andre purker. I denne 
bingetypen var det plassert inn tre skrå 
vegger som purka kunne lene seg mot 
når hun skulle legge seg. 

I begge bingene var det innlagt gulv-
varme som kunne skrues på like før for-
ventet grising. 

o-binge og Mo-binge:
Midt i O- og MO- bingene ble det plassert 
en metallbøyle, som kunne beskytte 
smågrisene mot ihjeligging og skader 
like etter grising, da forsøk har visst at 
det gjerne går et par døgn før smågrisene 
begynner å benytte seg ordentlig av 
smågrishjørnet. O-bingene hadde åpent 
inventar mot nabopurka på motsatt side 
av smågrishjørnet, mens MO-bingene 
hadde lukket inventar mot nabopurka. 
Metallbøylen i midten ble også noe en-
dret i MO-bingene for å gjøre det enklere 
for smågrisen å nå juret ved diegivning. 

Resultatene viste at bingetypene fun-
gerte med hensyn på hvor purka griste.  
I binger med fast gulv ble alle grisene i 
mer en 75 % av kullene født på fast gulv, 

noe som er med på å minske varmetapet 
hos smågrisen ved fødsel. Ingen forskjell 
ble funnet i antall legge-seg bevegelser 
(positurendringer) i dagene etter grising  
i de forskjellige bingetypene, men purke-
ne brukte skråveggene til støtte før de la 
seg ned hyppigere i binger med 2– 3 skrå 
vegger enn i binger med kun en skråvegg 
(P<0,001). Som vist i tidligere undersø-
kelser foretrekker purkene å ligge ved 
bakveggen i bingen slik som de hadde 
mulighet til i den brede T-bingen. 3– 4 
dager etter grising var det en signifikant 
høyere andel av kullene som brukte  
smågrishjørnet i P-bingen, sammenlignet 
med binger med fast gulv, likeledes ble 
det funnet at i binger hvor gulvvarmen 
ble skrudd av 3 dager etter grising, bruk-
te smågrisen smågrishjørnet hyppigere 
enn i binger hvor gulvvarmen ble stå-
ende på i flere dager etter grising. 

I smal T-binge, bred T-binge, O-binge 
og OM-binge hadde purkene altfor ofte 
bakparten over fast gulv når de gjorde  
fra seg, noe som skapte mer hygiene 
problemer. Men dette kan for eksempel 
rettes på i T-bingen ved å gjøre spalte-
gulvsarealet noe større, da purka uansett 
foretrakk å ligge ved bakre vegg. 

Forsøket konkluderte med at det var 
mulig å påvirke purkenes valg av hvile- 

og grisingssted, smågrisens bruk av små-
grishjørnet samt avdekke forhold av be-
tydning for renholdet i bingen. Men 
videre undersøkelser trengs for å finne 
den beste bingetypen for løsgående dié-
givende purker. 
les mer på 
www.dansksvineproduktion.dk

Forfattere: Vivi Aarestrup Moutsen, Lene 
Juul Pedersen og Trine Jensen.

Kontakt oss eller din fôrleverandør for mer informasjon.

n
o

rm
in

.n
o

Brunstproblemer?
provital®ABDE

•Sterkere brunst •Økt fruktbarhet •Færre omløp

Spør etter

Den nye fabrikken til Norsk Protein AS ved  
Hamar blir klar i løpet av første halvår. Norsk 
Protein AS eies av hele den norske slakteri-
bransjen, og er den eneste i sitt slag i landet. 

Gjennom selskapet skal norske slakterier og skjærebe-
drifter optimalisere verdien av proteinråstoff som ikke 
skal brukes til menneskemat eller dyrefôr.
Norsk Protein AS har 70 årsverk fordelt på fire relativt 
nye og godt vedlikeholdte fabrikker i Norge. Forventet 
omsetning i år er 280 millioner kroner. Bedriften kjøper 
transport for 70 millioner kroner per år. Virksomheten 
har krevende logistikk

Norsk Proteins nybygg

Smal T-binge Bred T-binge P-binge O/MO-binge

Prinsippskisse, 
ikke riktig målestokk

I N T E R N A S J O N A L T



– Dette blir spennende. Det er 
ingen andre avlsselskap i verden 
som bruker datatomografen i 
kommersielt avlsarbeid slik vi 
nå kommer til å gjøre, sier avls-
sjef Eli A. Bryhni i Norsvin.

Vi står i et blyforseglet rom med en split-
ter ny computertomograf (CT) til flere  
millioner kroner. I taket er det montert 
skinner med taljer og kjettinger som skal 
løfte unge elitesråneemner inn og ut av 
dette rommet året rundt. Datatomogra-
fen er bygd inn i den nye rånetestings-
stasjonen Norsvin Delta, som er bygd 

sammen med den gamle testingsstasjo-
nen på Bjørke i Vang utenfor Hamar.

– Vi øker med dette testingskapasite-
ten fra dagens 2500 til 3500 ungråner i 
året. Økningen skjer både for landsvin 
og duroc.

– Venter du like stor avlsmessig  
framgang for begge rasene ?

Venter større og raskere avlsframgang

Tore Mælumsæter

Hamar, Hedmark
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ΔNorsvin     Delta i bilder:

Venter større og raskere avlsframgang

– Når vi er i full drift vil vi kunne teste 
1700 durocråner og 1700 – 1800 land-
svinråner. Avlsmessig venter vi større og 
raskere framgang for begge rasene. For 
enkeltegenskaper som for eksempel 
kjøttprosent, forventer vi avlsframgang i 
området 17 – 30 prosent. Klarer vi det 
uten å ramme andre egenskaper, betyr 
det at den helhetlige framgangen øker, 
sier Bryhni. 

velges eller vrakes
Poenget med å bruke datatomografen er 
at en kan måle slaktegrisegenskapene 
direkte på det aktuelle avlsdyret. Tomo-
grafen tar hundrevis av tredimensjonale 
bilder av hver bedøvet testråne. Avlsfor-
skerne får viktige data direkte fra poten-
sielle seleksjonskandidater. Ungrånene 
vekkes opp igjen, og enten vrakes eller 
velges de til å rykke opp i Norsvins elite-
divisjon på Norsvinsenterets rånesta-
sjon, noen kilometer unna. Nå slipper en 
søskentesting, og generasjonsintervallet 
i avlen kortes ned, noe som i seg selv 
øker farten i avlsframgangen. 

internasjonal interesse
– Vi registrerer stor internasjonal interes-
se for det vi gjør. Vi tar i bruk et kraftig 
verktøy for å utvikle en gris i verdens-
klassen, og vi posisjonerer oss med det-
te grepet. Forventninger om framtidig 
avlsframgang er viktig for internasjonale 
kunder som lurer på om de skal velge 
oss eller ikke. Datatomograf på gris er 
ikke noe nytt. Det har vært brukt lenge 
på universiteter og forskningsinstitusjo-
ner, også her hjemme. Men nå løfter vi 
som de første i verden teknikken direkte 
inn i det kommersielle avlsarbeidet.  
Det er nytt. Under åpningen av Norsvin 
Delta har vi et bredt fagprogram med 
både nasjonale og internasjonale fore-
dragsholdere, blant annet amerikanske, 
sier Eli A. Bryhni. 

velPrøvd teknologi
Alt i alt investeres det til sammen 26 – 27 
millioner kroner i dette bygget på 2700 
kvadratmeter. Innvendig blir det topp ut-
styrt på alle måter. Tomografteknologien 
er vel kjent, for eksempel i norske  
sjukehus. Flere internasjonale selskaper 
selger datatomografer. Avlsforsker Dan 

Olsen med flere har formulert mange 
spørsmål til aktuelle firmaer, og de har 
sjekket markedet grundig for å plukke 
det som forhåpentligvis blir en god løs-
ning. Da sjefen for General Electric, som 
til slutt ble valgt, skulle signere avtalen 
med Norsvindirektør Rolf Ole Tomter, ga 
han klart uttrykk for at det var tydelig at 
kjøperen hadde satt seg grundig inn i  
sakene. Aldri hadde han fått så mange 
og detaljerte spørsmål før et salg. 

Men maskiner og teknologi er en sak. 
Enda viktigere er det å ha folk med kom-
petanse til å utnytte teknologien. Norsvin 
har vært heldige og fått tak i Jørgen 
Kongsro, som begynner i Norsvin nå i 
mars. Først disputerer han med CT-bilde-
analyse som en viktig del av doktorgraden 
sin. Det er avlssjefen veldig glad for. 

sPleiselag
Men så kommer det uungåelige spørs-
målet; hvem skal betale moroa?

– Nå som før er det slik at Norsvin  
selger sine avlsmessige tjenester til ak-
tørene i kjøttindustrien. Flaggskipet vårt, 
landsvinet, er tilgjengelig for alle. Vi har 
lenge gjort en avlsmessig jobb for  
Nortura når det gjelder duroc. De eier ra-
sen her til lands, og har finansiert dette 
arbeidet hele tiden. KlF har importert 
hampshire og tar kostnadene ved det.  
Vi gjør en jobb for KlF med semin og  
distribusjon. Nortura eier derfor det nye 
bygget, og Norsvin eier inventaret. Vi har 
en avtale om kostnadsfordeling på 75 
prosent for Nortura og 25 prosent for 
Norsvin. Datatomografen eier vi halvt om 
halvt, sier Bryhni.

– Og hvorfor navnet Norsvin Delta?
– Vi hadde en konkurranse om navne-

valget og testet flere forslag. Men vi kom 
fram til at Norsvin Delta er et bra navn. 
Det greske symbolet for Delta er en pyra-
mideformet trekant. Det gir assosiasjo-
ner til avlspyramiden vår, og til det å  
klatre oppover. Jeg liker navnet, og jeg er 
helt sikkert på at dette samarbeidet blir 
fruktbart for alle involverte partene, sier 
Eli A. Bryhni.

LIKE: Det er 16 ungråneavdelinger som ser ut som dette.  
Fjøssystemer har levert innredningen.  [Foto: TM]

FÔRDATA: Prosjektleder Bjarne Jakob Trodahl foran en av de 
automatiske fôrregistreringsautomatene som monteres.  
[Foto: TM]

Forts. neste side4

NY TESTINGSSTASJON:  
Slik ser det 2,7 dekar store bygget ut.  
[Foto: Flemming Støldal]
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Fakta om råneskanning
• Årlig skal 3500 ungråner testes på råneteststasjonen  

Norsvin Delta. 70 av disse velges ut til eliteseminråner på  
Norsvins rånestasjon.

• Daglig veies og måles alle ungrånene på teststasjonen. 
Det registreres automatisk hvor mye de eter.

• Når rånene er 100 kilo avsluttes rånetesten. Grisene  
datatomograferes etter at de er beroliget. 

• Hver uke skal 75 griser sendes gjennom datatomografen.
• Her tas det tredimensjonale bilder av rånen, opptil 1000 

bilder av hvert dyr.
• Til sammen blir dette 75 000 bilder per uke, eller  

3,5 millioner bilder i året.
• Slik er Norsvin det eneste avlsselskapet i verden som måler 

slaktegrisegenskaper direkte på det potensielle avlsdyret. 
• Én seminråne blir far til omtrent 20 000 grisunger.

MONTERES: Slik ser datatomografen ut under montering, uten skall.  
Røntgenkilden er den runde boksen ned til høyre for sirkelen, mens skinna som  
fanger opp strålingen ligger som et mørkt felt øverst til venstre i sirkelen.

A V l  O G  S e M i N
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HOSPITAL: Den gamle venteavdelingen er bygd om  
til sykebinger.  [Foto: TM]

GASS: Her er  
fyrkjelen. Bygget har 

vannbåren varme  
som fyres med gass.  

[Foto: TM]

KADAVERKASSE:  
En smart løsning  

med hengslet gulv  
fra en Jærbedrift.  

[Foto: TM]

FORMANN: Vladis Janusevicius (t.h.) og broren Saulius fra Litauen  
er Gråkjærs byggeformann for snekkeriene.  [Foto: TM]

FASER: Fire forskjellige  
tørrfôrsiloer til fasefôringen.  
[Foto: TM]

Forts. fra forrige side



Ved landbruksskolen på Mære  
i Nord-Trøndelag reiser det seg  
i disse dager et nytt grisehus.  
Her skal det produseres nye  
svineprodusenter. 

Med svært god støtte fra grise- og land-
bruksmiljøene i fylket bestemte fylkes-
kommunen seg for å satse. Og i disse  
dager kommer det nye huset på 1600 
kvadratmeter under tak. Her blir det 
kombinert produksjon av Edelgris med 
full framfôring, forteller Bjørn Åge  
Fjeseth. Han har vært innleid rådgiver for 
byggeprosjektet fra Nortura, men han 
slutter i slakteriindustrien i disse dager 
for å overta ansvaret for grisehuset på 
full tid. Det blir sju ukers puljedrift med 
18 purker i pulja. Huset får to FS-avdelin-
ger og to slaktegrisavdelinger. Det skal 
bli god tid til vask og tørking.

Nytt grisehus på Mære

GLEDER SEG: De gleder seg over synet av det nye grisehuset som reiser seg med  
utsikt over fjorden. Fra venstre Bjørn Åge Fjeseth, rektor Kristoffer Forfang og grise-
røkter og fagmedarbeider ved skolen, Trude Tuff.  [Foto: TM]

COMPUTERSTYRT: 
Bjørn Sørum i KB 
Elektro, ansvarlig for 
elektroarbeidet i  
huset, foran ventila-
sjonscomputeren.  
Èn computer styrer  
to avdelinger.  
På veggen ser vi også 
rørene til det vann-
bårne varmeanlegget.  
[Foto: TM]

MOTTAK: Her kan dyrebilene rygge inn 
med potensielle eliteråner.  [Foto: TM]

BEHANDLET: Gulvene er 
behandlet av Bengt  
Lindqvist i Epoxy Linkfog. 
[Foto: TM]

LUNT: Det er både 
vannbåren varme i 
gulvet under over- 
dekningen og vegg-
radiatorer. [Foto: TM]

A V l  O G  S e M i N

29svin – 2/2008



store området som ligger nær E6 utenfor 
Hommelvik.

feM selskaPer gÅr saMMen 
– Vi må nok kjøre delvis to skift for å kla-
re dette. Her skal det slaktes og skjæres 
storfe og gris, så det blir mye ferskvarer 
fra anlegget, men også foredling, bear-
beiding og pakking. Produksjonen av 
sau og lam skal videreføres på Oppdal, 
sier Gausen.

Det er mange bedrifter som nå går inn 
i Spis Midt-Norge AS sitt nye storanlegg. 
Midt-Norge Slakteris avdelinger i Verdal 
og levanger, Trondheim Slaktehus og 
Slakthuset Eidsmo Dullum legges ned og 
går inn det nye. Spis Grilstad AS blir hoved-
aksjonær i slakteriet, og konsernsjef leiv 
Stråtveit er styreleder i slakteriselskapet. 

grilstad soM vareMerke
– Jeg ser at dere har fått nytt reklamema-
teriell og ny logo. Er det Grilstad som blir 
varemerket på de nye produktene?

– Det er riktig. Planen er å bruke  
Grilstad på alle foredla varer, også på 
kyllingproduktene fra Åsen.

– Kjøttindustrien satser  
hundrevis av millioner i tro på 
trønderbøndene. Vi håper  
svineprodusentene svarer med  
å satse. Trønderjordbruket har 
alle forutsetninger for å lykkes, 
mener Ståle Gausen.

Tore Mælumsæter

Ranheim/Malvik

Han er en mann med mange hatter om 
dagen. Vi treffer ham på Grilstad Fabrik-
ker utenfor Trondheim, innimellom møter 
med ansatte ved fabrikken, driftsansvar 
for Stjernekylling på Åsen og Midt-Norge 
Slakteri, og ikke minst byggemøter i  
forbindelse med det nye storslakteriet i 
Malvik. Det er Gausen som er prosjektle-
der for satsingen, og det er også han 
som tiltrer som administrerende når 
slakteriet er driftsklart, sommeren 2009. 
Sprengning, masseforflytning og plane-
ring er i full sving på det vel 60 dekar 

– Dere slakter et sted mellom 50 000 
og 55 000 griser i dag. Det nye slakteriet 
får vesentlig større kapasitet?

– Ja, vi håper å komme opp i et volum 
på 100 000 slaktegriser i løpet av ganske 
rask tid.

– Og hvordan skal det skje ? Blir det 
skikkelig konkurranse og priskrig mellom 
slakteriene i Trøndelag nå ?

– Det har vært konkurranse i Trønde-
lag hele tida, men den har foregått i ryd-
dige former. Pris og service vil fortsatt 
være viktig i konkurransen om produsen-
tene. Vi vil ha underdekning en tid fram-
over, så vi må ta grep her. Målet er å få 
etablert to purkeringer om ikke altfor  
lenge, en i Sør-Trøndelag og en i Nord-
Trøndelag. Om en del år legger jeg ikke 
skjul på at vi ønsker å slakte mer enn 
100 000 griser også. Vi ser at det rører 
seg i trønderjordbruket nå, og det er bra. 
Nå er det viktig at svineprodusentene ser 
markedsåpningen. Industrien investerer 
og satser tungt. Det viser at vi har tillit til 
trønderjordbruket. Vi håper svinepro-
dusentene griper sjansen, sier Ståle 
Gausen.

Satser på Grilstad som varemerke

Vil doble griseslaktinga i Trøndelag

K J Ø T T i N D U S T R i
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GRILSTAD: – Dette blir 
det nye varemerket  

som Spis Grilstad AS 
satser på, sier Ståle 

Gausen, påtroppende 
administrerende  

direktør ved den nye  
fabrikken.  [Foto: TM]



norsvin

– for enda bedre resultater!

LD pluss- og LL pluss-sæd
– produseres nå også på torsdager!

LD/LL pluss er utviklet for deg som har
kombinert besetning, eller deg som er
smågrisprodusent og ønsker å tilby dine
slaktegrisbesetninger noe ekstra. 

LL pluss og LD pluss gir: 
· Økt kjøttprosent
· Bedre kjøttkvalitet
· Redusert fôrforbruk
· Raskere tilvekst

For mer informasjon om produksjon og
bestilling se www.norsvin.no
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e-post: norsvin@norsvin.no · www.norsvin.no

BRATT: Tomta på Sveberg utenfor 
Hommelvik er bratt og kostbar å 
opparbeide. Mye masse må hånd-
teres, og Malvik kommune har 
strukket seg langt for å bistå Spis 
Midt-Norge med etableringen.  
[Foto: TM]

Skjerper  
slakterutiner for gris
Nortura Forus skjerper rutinene 
for avlivning av gris etter at fa-
brikken mottok et vedtak fra 
Mattilsynet 5. februar.  

Vedtaket gjelder en gris som ikke var til-
strekkelig avlivet etter bedøving, og som 
Mattilsynet dermed måtte avlive.

– Forholdet som Mattilsynet  korrekt 
har påpekt, er alvorlig. Vi setter nå i verk 
tiltak for å forhindre at noe liknende 
skjer igjen. Det slaktes i overkant av 800 
griser på Forus fabrikken hver dag, noe 

som tilsvarer 210.000 griser i året.  
Alle medarbeidere i Nortura har sterkt  
fokus på dyrevelferd. Derfor er ekstra  
ille når våre strenge rutiner blir brutt,  
sier informasjonssjef Grethe Skundberg  
i Nortura. 

Det blir nå satt i verk tiltak ved  
fabrikken. Samtlige medarbeidere i  
slakteområdet har på ny gått gjennom 
rutiner og regelverk. Den enkelte gris 
skal følges opp bedre for å ha sikkerhet 
for at den er tilstrekkelig bedøvet, og  
at den blir riktig avlivet. Grisene får en 
jevn konsentrasjon av gass og be-
døvingstid.



I 2008 har Helsetjenesten for svin, Norsvin, KLF og Nortura 
et prosjekt der vi ønsker å få opp grisingsprosenten i Norge.

Norge ligger dårlig an med sine 78 prosent når en sammenligner med 
våre naboland. Danmark har for eksempel 84 prosent. 

For å få ut informasjon til så mange som mulig og lage litt blest rundt 
økt grisingsprosent har det blitt laget en kalender med fine grisebilder og 
en faktarute for hver måned om hvordan en kan øke grisingsprosenten i 
egen besetning.

En film med fokusering på 5 punktsstimulering er også lagd, «Fem to 
ganger om dagen – for befruktningens skyld», og en foredragsserie om 
råd og tips for økt grisingsprosent som kan brukes ute på møter og sam-
linger for griseprodusenter som har purker.

I fjor ble cirka én million tonn 
blautgjødsel separert i  
Danmark. Det utgjør cirka tre 
prosent av all blautgjødsel.   
Til sammen er 51 anlegg i  
drift, og 38 % av disse separerer  
gjødsel fra svin.

Dyre Johan Haug

på svinekongressen i Herning 2007

Til sammenligning var det bare fire an-
legg i sving i 2002, og ni i 2005. Hoved-
årsaken til at interessen for gjødselsepa-
rering har tatt så mye av er besparelsen 
på spredeareal. En regner i gjennomsnitt 
med at en kan redusere spredearealet 
med 37,5 prosent, eller øke produksjo-
nen med cirka 60 prosent uten å trenge 
mer spredeareal. 

Enkelt fortalt er gjødselseparering at 
en skiller det tynne ut fra det tjukke i 
gjødsla. Da får du en væskefraksjon og en 
fiberfraksjon. Tørrstoffandelen på fiber-
fraksjonen varierer noe fra typen anlegg, 
men ligger i snitt på cirka 35 prosent. 

I volum vil væskefraksjonen utgjøre 
ca 90 prosent, og fiberfraksjonen ca 10 
prosent. I forhold til volumet er nærings-
innholdet i fiberfraksjonen høyt. Dette be-
tyr at transportkostnaden for husdyrgjød-
sel målt per gjødselenhet blir lav. Dette 
betyr mye når en for eksempel skal trans-
portere bort gjødsel til ledig spredeareal.

I væskefraksjonen er nitrogenutnyttel-
sen i førsteårs virkning stor, cirka 80–90 
prosent. I de fleste tilfeller vil en kunne 
dekke N-behovet fullt ut i kornproduksjon 
uten innkjøp av N-gjødsel. En regner da 

cirka 15 kg N/dekar, og at ett tonn inne-
holder cirka 4,5 kg N. Med andre ord; hvis 
du gjødsler 14–15 kg N per dekar tilsva-
rer det cirka 3,3 tonn væske per dekar. 

En forutsetning for å kunne redusere 
spredearealet i Danmark er at fiberfrak-
sjonen transporteres vekk fra gården.  
Fiberfraksjonen har et høyt innhold av 
organisk materiale, fosfor, organisk nitro-
gen og mikroorganismer. Den er derfor 
godt egnet som gjødsel og jordforbed-
ringsmiddel.

Forbrenning og utvinnelse av gass er 
også en aktuell anvendelse. Her vil det 
trolig skje mye spennende teknisk utvik-
ling i årene framover. 
[Kilde: Foredrag av Torben Ravn Pedersen, 

Landbo Limfjord, og Torkild Birkemose, Land-

centeret]

Separering av blautgjødsel

Økt grisingsprosent

Andel Nitrogen i % Andel P i % Volum i %

Fiberfraksjon 15–25 40–70 10

D I V E R S E
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Ventilasjon
Med korrekt styring av
temperatur og luft-
fuktighet etter forhånds-
bestemte verdier oppnås
bedre trivsel og mindre
risiko for sykdommer i
besetningen.

Optimalt miljø vil også
redusere problemene med
kondens og korrosjon.

Alle typer frisk
luftinntak

Reguleringsutstyr

Kontakt din FK i-mek selger
for en god handel!

Vifter for kanal- 
og vegg-montasje

www.fk.no

Ventilasjon



God fôrutnyttelse vil alltid være den faktoren som har størst betydning for det økonomiske
resultatet i slaktegrisproduksjonen.

Felleskjøpet sitt sortiment til slaktegris:
FORMAT Start
FORMAT Kjøtt
FORMAT Norm
FORMAT Appetitt

I tillegg har Felleskjøpet ulike FORMAT Komplett-blandinger tilpasset ulike alternative 
fôrmidler.

Velger du FORMAT, kan du være trygg på at fôret gir deg muligheter til å oppnå  et lavt 
fôrforbruk. 

Lavt fôrforbruk med FORMAT
Fo

to
: P

et
te

r N
ye

ng



Slaktegrisprodusentene taper noe terreng

Ved starten av 2008 har vi salgspriser på smågris som er cirka  
300 kroner høyere enn på samme tid i fjor. Den gode markeds-
situasjonen for svinekjøtt og økte tilleggsytelser gjør at kombi-
nertprodusentene nå får cirka fire kroner mer betalt per kilo  

svinekjøtt sammenlignet med i begynnelsen av 2007. 

Målfrid Narum

fag- og seminsjef, norsvin

*)	 vekter	og	pris	på	slakt	er	omregnet	til	dagens	slakteprosent	(68).
**)	smågrisprisene	er	omregnet	til	basisvekt	25	kg.	

Norturatillegg	på	smågris	er	inkludert	i	salgsprisen	som	oppgis	i	tabellen,	men	ikke	i	kjøpsprisen.	 	

Fra	2006	er	helsegristillegget	inkludert	i	smågrisprisen.	Puljetillegg,	noroctillegg,	vekttillegg	og	omsetningskostnader	er	ikke		
inkludert	i	smågrisprisen	i	tabellen,	men	inngår	i	beregning	av	dekningsbidrag.	Det	samme	gjelder	Kombitillegg	på	slakt.

Etterbetaling er ikke inkludert i beregning av dekningsbidragene.

Mnd Vekt* Slakt 
pris*

Smågris-
pris. Kjøp 3 
mnd før**

Små-
grispris
salg**

Fôr kr/
Fen til 

slaktegris

DB
slakte-

gris

DB
smågris

DB
kombinert

år

1994 70 27,46 645 725 3,09 442 7380 14180
1995 71 24,71 726 714 2,89 241 7699 12971

1996 73 23,68 690 685 2,68 297 7027 13464

1997 71 21,52 631 614 2,66 177 5417 10768

1998 72 22,77 667 684 2,66 242 6754 12799

1999 70 20,72 619 571 2,59 121 4999 9979

2000 68 19,01 493 509 2,48 168 4147 8766

2001 74 20,26 598 612 2,52 205 6839 12412

2002 75 20,73 619 622 2,52 207 6871 12851

2003 76 20,62 628 628 2,56 207 6389 12455

2004 74 19,21 562 517 2,52 171 5509 10726

20
05

mai 72 17,43 440 490 2,48 176 4815 9204

juni 73 17,96 440 522 2,51 216 5581 10037

juli 73 18,46 440 603 2,53 257 7669 11118

aug 75 18,46 490 640 2,54 241 8507 11730

sept 76 18,44 522 627 2,50 224 8210 12107

okt 76 19,35 603 620 2,45 244 8158 14608

Nov 76 19,66 640 602 2,43 234 7765 15271

Des 72 19,38 627 572 2,44 182 6976 13782

snitt 73 18,19 490 535 2,48 200 6157 10855

20
06

Jan 75 18,69 620 630 2,47 91 6411 11190

feb 75 18,70 602 629 2,48 110 6359 11204

mar 76 18,74 572 604 2,50 141 5760 11160

apr 76 18,68 630 600 2,53 144 5604 10904

mai 75 18,75 629 615 2,56 136 4853 10728

juni 74 18,73 604 610 2,58 164 5786 11797

juli 72 17,81 600 610 2,58 105 6600 11494

aug 72 17,85 565 610 2,59 143 6592 11539

sept 73 17,81 560 546 2,56 153 5351 11731

okt 74 17,75 560 519 2,50 159 4675 12616

Nov 74 17,68 560 490 2,47 143 3958 12191

Des 71 17,23 496 498 2,47 143 4099 10754

snitt 74 18,20 583 580 2,52 136 5504 11442

20
07

Jan 73 15,53 439 510 2,46 148 4671 9627

Feb 73 16,83 410 541 2,46 272 5415 11812

mars 73 18,61 418 654 2,47 394 7958 14661

apr 76 19,63 430 725 2,49 421 9421 15572

mai 77 19,65 461 747 2,51 397 9874 16072

juni 77 20,12 574 780 2,53 298 10519 17078

juli 78 20,83 645 797 2,53 280 10616 17865

aug 78 20,45 650 840 2,53 253 11536 17368

sept 79 20,47 650 798 2,53 261 10656 17597

okt 80 20,72 667 780 2,53 275 10229 18246

nov 80 21,65 710 796 2,54 303 10671 20074

des 76 21,05 668 820 2,56 248 11144 18134
snitt 77 19,63 560 732 2,51 296 9393 16176

20
07

Jan 79 20,39 350 823 2,59 245 11089 17573
Feb 80 20,39 658 840 2,62 236 11293 17377
mars 80 20,39 670 840 2,64 218 11246 17202
april 80 20,45 673 840 2,66 215 11205 17160
mai 80 20,59 690 840 2,68 204 11172 17263
juni 80 20,59 690 840 2,70 199 11125 17128
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Dette gir, til tross for økte fôrpriser, de-
kingsbidrag på mer enn 11 000 kroner 
per årspurke i smågrisproduksjon, og i 
overkant av 17 000 per årspurke i kombi-
nertproduksjon. 

Priser og Marked
Per uke 7 lå salget av svinekjøtt én pro-
sent over sammenlignbare uker i fjor, 
mens produksjonen hadde økt med tre 
prosent. Siste fem uker lå dekningspro-
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Slaktegrisprodusentene taper noe terreng

senten for ferskvare fortsatt lavt på rundt 
70 prosent. Så langt i år er det importert 
ca 300 tonn svinekjøtt på WTO-kvote.  
Prisen på svinekjøtt er for øyeblikket 33 
øre under målpris, men så langt i avtale-
året ligger vi 24 øre over målpris. Det be-
tyr at prisen må ligge noe under målpris 
en stund til for at vi skal komme ut likt 
med målpris året sett under ett. I Grise-
børsen har vi regnet med at svinekjøtt-
prisen øker med ca 20 øre per kg i slut-
ten av april. Smågrisprisen gikk opp med 
20 kr fra 28. januar. Salgsprisen på små-
gris inkludert tilleggsytelser ligger der-
med i februar ca 300 kr høyere enn på 
samme tid i fjor. Med omsetningsavgift 
på bare 30 øre per kg, og bortimot mål-
prisuttak, ligger svinekjøttprisen i febru-
ar '08 ca 3,60 kr høyere enn februar '07.  
I tillegg kommer økningen i tilleggsytel-
ser til kombinertprodusenter som utgjør 
en ytterligere prisøkning på ca 60 øre per 
kg i samme periode.

dyrere kraftfôr
Kraftfôrprisene er nå betydelig høyere 
enn i fjor. Prisen på Format Norm økte 
med fire øre per fôrenhet fra desember til 
januar, og neste måned med tre øre, slik 
at prisforskjellen i februar 2008 til samme 

måned i 2007 er hele 19 øre. Fôrprisen 
som oppgis i tabellen her er en vektet pris 
på Format Norm ut i fra priser de tre siste 
månedene, og den vektede prisen i feb-
ruar '08 er 16 øre per fôrenhet høyere enn 
februar '07. Sammenlignet med i fjor ligger 
nå prisen på Format Die 12 øre per fôren-
het høyere, og Kvikk 17 øre over samme 
tid i fjor. Denne prisøkningen gir en kost-
nadsvekst på henholdsvis 1201 kr og  
364 kr i kombinert- og smågrisproduksjon. 
I slaktegrisproduksjon fører prisøkningen 
på fôr til 39 kr i økt kostnad. I kalkylen 
har vi også lagt inn økningen i sædpris 
på 10 kr per dose. Dette utgjør en kost-
nadsøkning på 62 kr per årspurke.

lønnsoMHet
Gjennomsnittlig dekningsbidrag i 2007 
endte på hele 296 kr per slaktegris,  
9393 kr per årspurke i smågrisproduk-
sjon, og 16 176 kr per årspurke i kombi-
nert produksjon. I tillegg kommer  
Norturas etterbetaling på 50 øre per kg 
svinekjøtt til kombinertprodusenter, 24 
øre per kg til slaktegrisprodusenter og  
19 kr per gris til smågrisprodusenter. 

Etter en liten prisøkning på svinekjøtt 
i slutten av april forventer vi at deknings-
bidraget vil ligge på rundt 200 kr per 
slaktegris. I smågrisproduksjon ligger 
det an til stabilt dekningsbidrag på i 
overkant av 11 000 kr per årspurke i små-
grisproduksjon, og noe over 17 000 per 
årspurke i kombinertproduksjon.

STABILT OG GODT: 
– Vi forventer stabile 
og gode deknings-
bidrag både i små-
 gris- og kombinert 
produksjonen, skriver  
artikkelforfatteren.  
[Foto: TM]
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DLG kjøper Svenska Foder
Det danske fôrselskapet DlG, som i fem år har hatt 51  
prosent av aksjene i Svenska Foder, har nå kjøpt de  
resterende 40 prosent av aksjene fra lantmännen.  
Asbjørn Börsting i DlG er overbevist om at det er bra  
framtidspotensiale i svensk landbruk.

Samtidig med at lantmännen selger sin eierandel i 
Svenska Foder, øker lantmännen sin eierandel i tyske 
HaGe Kiel.
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Ta vare på 
fôrkvaliteten!

www.fk.no

Kontakt oss for mer informasjon!

Vi vil gratulere med
nybygget på Bjørke!

Mafa Unik kraftforsilo
Med masstrømning og naturlig ventilasjon. 
Siloen tømmer seg fra bunnen, separasjon 
og kondens unngås. Gir derfor et ferskere og 
friskere fôr som bevarer fôrkvaliteten bedre.

Går du med byggeplaner og 
ønsker å optimere i forhold til 
arbeidsinnsats og inntjening? 

D I V E R S E

Sprekk i Danish Crown

Svineprodusenter 
bryter ut
Store danske svineprodusenter 
er lei av lave utbetalingspriser 
fra Danish Crown. De bryter ut, 
danner selskapet Danpork, og 
vil eksportere til Tyskland hvor 
de får bedre betalt. 

– Nå har jeg vært gift  med Danish Crown 
i 15 år, men ekteskapet er simpelthen ut-
slitt. Danish Crown har hvert år lovt at vi 
eiere skal få glede av fusjonen av danske 
slakterier. Men når vi ser på noterings-
prisene så henger vi etter tyskerne. Nå er 
vi en gruppe som vil stå på egne ben. 
Noen velger å se dette som et angrep på 
Danish Crown. Vi ser bare på det som et 
uttrykk for at vi ønsker høyest mulig pris 
for grisene våre, verken mer eller mindre.

Dette sier Bernhard Mortensen til 
landbrugsavisen i Danmark. Sammen 
med fire andre har han nå stiftet selska-
pet Danpork, og han tror at de kan greie 
å ta opptil 20 prosent av det danske  
markedet for slaktegris. 

Selv har Mortensen gjort det godt på 
gris. Han har bygd sitt eget slott, og ut-

videt gardsbruket fra 44 til 1000 hektar 
jord. Svineproduksjonen er parallelt økt 
fra 200 til 1450 purker. liknende histori-
er preger også de fire andre som han har 
fått med seg. Alle har vært ekspansive 
bønder. 

I første omgang blir det ikke mange 
egne griser som kan leveres til Danpork. 
Stifterne er i følge landsbrugsavisen 
bundet til en uttredelsesfrist på 12 må-
neder fra Danish Crown. Men de sier at 
de har kontakt med en lang rekke andre 
svineprodusenter som ikke er bundet av 
slike avtaler, og som derfor kan levere til 
Danpork fra dag én. Danpork forventer å 
kunne slakte sine første griser om tre til 
seks uker. I første omgang satser firmaet 
på å transportere levende griser til et 
slakteri i Tyskland, men på lengre sikt vil 
ikke selskapet avvise at det kan kjøpe 
opp et slakteri i Danmark. Det kan til og 
med være aktuelt å selge grisene til  
Danish Crown, hvis det er dette selska-
pet som betaler best. 

Mortensen regner med at Danpork i 
gjennomsnitt kan avregne slaktegrisene 
til 50 øre mer per kilo enn Danish Crown. 
For hans egen del vil det bety en årlig 
merinntekt på to millioner kroner.

Dagens hovedaktører
• Danish Crown slakter årlig om lag 20 millioner griser. Eies av 13 000 andelshavere.
• Tican slakter 1,1 millioner griser. Eies av 550 andelshavere.
• Tönnies, et tysk slakterikonsern som omsetter for nesten 18 milliarder kroner i året. 

Eier Danmark Brørup Slagteri.
• Jutland Meat AS slakter 10 000 griser i uka. Slakteriet ble solgt ut av Danish  

Crown etter krav fra konkurransemyndighetene da Danish Crown og  
Steff-Houlberg fusjonerte.

• Agropartnere eies av 60 svineprodusenter, og eksporterer griser. Bernhard  
Mortensen er formann, men trekker seg i mars for å starte Danpork, som sikter mot 
å erverve en femtedel av de danske grisene.

• B2B Bonusgrisen. Et handelsselskap stiftet av 66 store svineprodusenter.  
Målet er å oppnå en merpris på minst én krone per kilo. Selskapet legger fram sine 
planer i april.

• Vrå Slagteri slakter 7000 griser i uka. Eies av Danish Meat Company, en krets  
svineprodusenter på nord-Jylland.

[Kilde: Landbrugsavisen, DK]
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ingris – fordi det 
er rasKere!

Internett

du trenger:

PC
Passord

enklere å bruke – for deg
Med Ingris web er det lett å komme i gang. 
Alt du trenger er en PC, tilgang til Internett 
og et passord. Du slipper å installere et eget 
program og irriterende datatrøbbel. Ingris 
web er enklere å bruke. Dukker det opp 
problemer, er brukerstøtten bare en telefon 
unna. Og det aller beste: når du har regis-
trert dataene leveres de automatisk til Ingris 
sin sentrale database. Registrert er levert. 
Alle data blir behandlet konfidensielt.

Bedre styring – over din drift
Med verdens første webbaserte styrings-
verktøy for svineprodusenter, blir det enda 
enklere å holde oversikt over driften. Ingris 
web er et fleksibelt verktøy som enkelt kan 
tilpasses dine behov. Med noen få tastetrykk 
legger du inn data for besetningen og får 
ut nyttige resultatrapporter og praktiske 
arbeidslister, enten det handler om grising, 
vaksinasjon eller inseminering. Ingris gjør 
rett og slett hverdagen din enklere!

Mer stabile kjøttpriser – for alle
Dine data bidrar direkte til bedre styring 
med framtidig kjøttproduksjon. Dataene 
du og mange andre sender inn blir brukt til 
å lage mer treffsikre prognoser nasjonalt. 
Bedre prognoser gjør at vi kan oppdage 
faresignalene for over- og underproduksjon 
og sette inn tiltak i tide. Dette gir deg og 
andre bønder en mer forutsigbar framtid i 
form av stabile kjøttpriser. 

Ingris web er verdens første webbaserte styringsverktøy for svinebønder – det er raskt, effektivt, 
sikkert og bidrar til bedre drift for brukerne. Bli med på utviklingen, framtiden er på nett!

Bli ingris-bruker!
registrer deg i dag på www.ingris.no eller ring 62 51 01 00
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1. januar 2008 økte Norsvin  
seminprisen med 10 kroner per 
dose. Seminprisen utgjør en  
liten andel av de totale kostna-
dene for svinebonden, men kost-
nadsøkningen er like fullt en 
reell utgift. Kan du gjøre noe for 
å redusere seminkostnadene ?

Elin Ersland og Knut Roland

Norsvins markedsavdeling 

Hvorfor PrisoPPgang ?
Norsvin besluttet å øke sædprisen med 
10 kroner fra nyttår 2008. Årsaken var 
ønsket om en fortsatt offensiv satsning 
på avlsarbeidet. Årlig bruker Norsvin om 
lag 25 % av omsetningen på forskning og 
utvikling, totalt rundt 25 millioner kroner. 
Dette er mye penger, og kan bare for-
svares så lenge effektivitetsøkningen for 
næringa overstiger kostnadene ved avls-
arbeidet. Så langt må dette sies å være 
vel anvendte penger, som øker effektivi-
teten og lønnsomheten for svineprodu-
sentene. En mer kjøttfull gris og flere  
avvente grisunger per kull er blant de vik-
tigste endringene. For Norsvin landsvin 
har vi nå en årlig genetisk fremgang som 
øker verdien per slaktegris med godt 
over 30 kroner per år. Med i overkant av 
1,4 millioner slaktegris i året bidrar  
Norsvins avlsarbeid til en årlig gevinst på 
mer enn 42 millioner kroner for næringa. 
Enkelt sagt kan vi si at vi får igjen nesten 
1,7 kroner for hver krone investert i avls-
arbeidet. 

Figur 1 viser hvordan prisen på semin 
og sædsalget har variert de siste 10 årene. 
Som figuren viser var prisen i 2007 på et 
historisk lavt nivå. Dette til tross for gene-
relle kostnadsøkninger og innføringen av 

ny og dyrere fortynningsvæske mot slut-
ten av 2004. Gapet mellom kostnadsut-
viklingen og Norsvins viktigste inntekts-
kilde, sædsalget, har økt jevnt og trutt og 
resulterte i et valg mellom to onder. Enten 
redusert satsning på avlsarbeid, eller en 
økning av seminprisen. Fordi en redusert 
satsning på avlsarbeidet på sikt ville gjø-
re den norske svineprodusenten mindre 
konkurransedyktig, valgte Norsvins styre 
å godkjenne en økning av seminprisen 
med 10 kroner per dose fra nyttår. 

dyrt i norge ?
Norsvin har som ambisjon å komme ned 
på et internasjonalt prisnivå på sædpri-
sen. Dette skal blant annet skje gjennom 
økt inntjening fra det internasjonale mar-
kedet. Vi er på god vei og en sæddose 
ville, med dagens satsning på avlsarbei-
det, kostet 21 kroner mer dersom vi ikke 
hadde inntektene fra det internasjonale 

markedet. Vi mener potensialet frem-
deles er stort for økt inntjening fra det  
internasjonale markedet, og at dette i 
fremtiden vil komme både sædprisen og 
satsningen på avlsarbeidet til gode. Men 
vi må samtidig ha realistiske forventnin-
ger og erkjenne at det tar tid å øke mar-
kedsandelene i tøffe markeder som USA 
og Øst-Europa. 

Det er mest naturlig å sammenligne 
sædprisen mellom de nordiske landene. 
Men samtidig er det en utfordrende sam-
menligning ettersom finansieringen av 
avlsarbeidet gjøres på ulike måter fra 
land til land. I Norge finansieres avlsar-
beidet hovedsakelig gjennom seminpri-
sen, i tillegg til midler fra omsetningsrå-
det, og inntjening fra det internasjonale 
markedet. I Sverige og Danmark derimot, 
finansieres avlsarbeidet i stor grad gjen-
nom kjøttprisen. Ser vi derfor kun på  
seminprisen ser vi at de norske prisene 

Seminpris og kostnader
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Figur 14 Utviklingen av sædprisen og sædsalget siste 10 år

DYRERE: Uten inntektene 
fra det internasjonale 
markedet ville sæddosen 
kostet 21 kroner mer
[Foto: TM]
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er noe høyere enn i Sverige og Danmark, 
men det er vanskelig å konkludere med 
at avlsarbeidet koster norske svinepro-
dusenter noe mer enn våre nordiske  
naboer.

kjøPsatferd og kostnader 
Så hvilke muligheter har du som svine-
produsent til å redusere kostnadene til 
semin? Det er kun to måter å redusere 
disse kostnadene på. Den første er enklest 
å forklare; nemlig forhåndsbestilling. 
Dersom du forhåndsbestiller sæden, 
dvs. legger inn bestillingen dagen før du 
skal ha sæddosen, innen klokken 10:00, 
reduseres prisen med 10 kroner. Bare her 
kan du spare inn hele prisoppgangen 
som trådte i kraft fra nyttår. Du er kan-
skje flink til å forhåndsbestille ? Det er 
bra, men statistikken forteller oss at det 
fremdeles er et stort potensial for mange. 
I 2007 ble omtrent 50 % av dosene  
Norsvin sendte ut forhåndsbestilt. Det er 
mange grunner til at ikke alle doser kan 
forhåndsbestilles, men det er store varia-
sjoner mellom kunder. Noen er oppe i 
nesten 100 % forhåndsbestilte ordre, 
mens andre nesten ikke forhåndsbestil-
ler. Det viser at mange har store mulig-
heter til å redusere kostnadene sine, ved 
å øke andelen forhåndsbestilte doser. 

litt bedre planlegging og litt større kost-
nadsfokus kan trolig endre din andel for-
håndsbestilt sæd og redusere kostnade-
ne knyttet til seminprisen. 

Den andre muligheten til å redusere 
kostnadene til semin har trolig et enda 
større potensial for de aller fleste.  
Nemlig å øke antall doser per ordre. 
Kostnadene til semin er nemlig mer enn 
sædprisen. Frakt og ekspedisjonsgebyr 
utgjør i mange tilfeller en stor andel av 
de totale utgiftene, og kan typisk utgjøre 
rundt 150 kroner per forsendelse. Dette 
vil selvsagt variere ut fra hvilken forsen-
delsesform du velger, men her har vi tatt 
utgangspunkt i vanlig postforsendelse. 
Utgiftene til frakt blir enda større dersom 
du velger post over natt eller ekspress. 

Hvor mye frakt og ekspedisjonsgebyr 
utgjør per dose, avhenger av hvor mange 
doser du bestiller per ordre. For å illus-
trere dette tar vi utgangspunkt i prisen 
på smågrissæd. Denne ligger i dag på  
69 kroner per dose, vel og merke dersom 
den ikke forhåndsbestilles. Dersom vi 
plukker ut de 50 største kundene til 
 Norsvin, ser vi at også her er det store 
variasjoner. Antall doser per ordre  
varierer fra 8 stk til over 60 stk. Dersom 
vi antar at det er smågris/edelsæd som 
bestilles, og tar utgangspunkt i frakten 

nevnt over, blir prisforskjellen per dose 
for disse to kundene over 15 kroner.  
Altså langt mer enn prisoppgangen på 
semin. Tenker vi oss i tillegg at kunden 
som bestiller flest doser per ordre sam-
tidig er flinkere til å forhåndsbestille, og 
det stemmer faktisk med virkeligheten, 
blir differansen på kostnadene knyttet til 
semin veldig store. Med flere hundre,  
i mange tilfeller snakk om flere tusen  
doser per år, blir det snart snakk om  
store summer. Og husk; dette er en diffe-
ranse som går rett på bunnlinja. Penger 
spart her, er penger tjent ! 

Vi er klar over at driftsform har mye å 
si for hvilke muligheter man har for å 
samkjøre bestillinger og planlegge slik at 
man øker andelen forhåndsbestilte doser. 
Men vi håper at flest mulig skal bli be-
visst de mulighetene man har for å redu-
sere kostnadene og øke inntjeningen. 
Andelen forhåndsbestilt sæd har økt den 
siste tida, og vi håper den fortsetter å 
øke. Vi håper samtidig å se den samme 
utviklingen for antall doser per ordre, 
nemlig en økning som bidrar til reduser-
te kostnader for kundene våre.

Jerntilskudd til smågris
Smågrisen blir født med liten jernreserve som dekker 

kun jernbehovet de første 2-3 levedagene. Melka til 

purka inneholder også lite jern og dekker kun 10% 

av smågrisens behov.

Jerntilskudd fra Felleskjøpet

Pluss Jernstarter

Pasta som gis rett i munnen første levedøgn

Pluss Tørt Jerntilskudd

Fra 2. levedøgn til avvenning

Pluss Flytende Jerntilskudd

Fra 1. levedøgn til avvenning

Pluss Smågristorv

Fra 2. levedøgn til avvenning

De fleste bakterietyper som kan gi infeksjoner hos 

smågris er avhengig av jern for å leve. Det anbefales 

å avslutte jerntilførsel til smågris ca. 4 dager før 

avvenning.

...slike griser, det vil gamle Norge ha!
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Mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer
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For brukerstøtte på Ingris er det i hoved-
sak to alternativer; veileder på slakterie-
ne og brukerstøtta hos Norsvin. Et tredje 
alternativ er å kontakte Animalia.

For å komme i gang med Ingris web 
må det først gjøres en henvendelse til 
Norsvin, enten om du er helt ny bruker 
og skal starte fra null, eller om du har  
dataregistreringer fra før som skal være 
med over på web.

Alle data som er registrert i windows-
versjon av In-Gris eller Infogris og har 

sendt inn data til sentralt lager på Nor-
svin, må konverteres før du kan gå i gang 
med Ingris web. Etter konvertering tilde-
les et brukernavn og passord, og du er 
klar til å starte opp.

Vi hjelper dere i gang, gir tips til regis-
trering og bruk.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, 
har du spørsmål, så få svar på det så fort 
som mulig. Det vil hjelpe deg til en effek-
tiv Ingrishverdag !  

Ingris web er utvilsomt framtiden som 
registrerings- og styringsverktøy. Det er 
her utviklingen skjer. Husk på at som 
webbruker av Ingris er du med på å styre 

utviklinga, gjennom å gi tilbakemeldin-
ger om tips og ønsker i programmet.

Norsvin hjelper også til med innsen-
ding av data til sentralt lager via win-
dowsversjonen av In-Gris og Infogris. 

Kurs om Ingris web er slakterienes an-
svar. Veileder på slakteriet kan også 
komme på besøk for å hjelpe deg i gang. 
Ta kontakt med slakteriet ditt og gjør en 
avtale. 

Kontakt din slakterirådgiver eller  
Norsvin når du trenger brukerstøtte på 
Ingris.
E-post support: support@in-gris.no  
eller telefon 62 51 01 00 (Norsvin)

Brukerstøtte på Ingris

I Svin nr 10/07 ble det beskrevet  to nye 
rapporter; omløp og tomdager per kull. 
Som en oppfølger av det vil vi nevne  
rapporten fødte og avvente kull, og en 
oppdatering på salgsskjema.

En nyhet nå er at du blant annet kan 
sende salgsskjemaet som e-post rett fra 
rapporter. Send det for eksempel til slak-
teriet og kjøper, bare fyll inn mottagers 
e-postadresse og trykk på «send rapport 
som e-post». Da sendes det en e-post 
med salgsskjemaet som et vedlegg i PDF-
format. 

Klikk på «rapporter» (egen knapp) i 
Ingris web. Klikk så på rapporten «fødte 
og avvente kull».

Velg periode ved å klikke på kalender. 
Du må ha både startdato og sluttdato for 
perioden du ønsker. Markerer du for gri-
sing, tar programmet alle grisinger i peri-
oden du valgte. Markerer du for avven-
ninger, tar det alle avvenninger i 
perioden. Øverst i bildet (t.v.) får du opp 

detaljer på alle grisinger i perioden.  
Nederst kommer ei oppsummering, og 
gjennomsnittstall for levendefødte, død-
fødte, vekt per kull, og vekt per gris.

Salgsskjema (over), til bruk for salg av 
livdyr, småpurker, bedekningsklare og 
bedekte ligger også under rapporter.

Når kjøper er Ingris-webbruker trenger 
selger kun å fylle ut medlemsnummer på 
kjøper og dato for salget. Selges det dyr 
som ikke er rekruttert i selgers beset-
ning, må en sette en markering i rubrik-
ken «merkede smågris». Trykk på «fort-
sett» for å vise skjema.

Hvis kjøper ikke er web-bruker, må du 
fylle inn hvert enkelt individ i rubrikkene 
«individnr». 

Skal skjema sendes som e-post, så 
fyll inn mottakers e-postadresse i feltet. 

Trykk så på knappen, send rapport 
som e-post. Da sendes en e-post med 
dokumentet vedlagt i PDF-format. 

In-Gris web »tips
Rapporter i Ingrisweb

Salgsskjema i  
PDF-format.

Dyre Johan Haug

Ingris-administrasjonen Norsvin

For å få en utskriftsvennlig 
rapport klikk på ikonet for 
«Acrobat Reader»
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Svinejournalen
Neste nummer av Svin, nummer 3, kommer ut den 16. april.   

Manusfrist: 31. mars    
Frist for bestilling av annonser: 26. mars 
Frist for levering av annonsemateriell: 31. mars

2
2008

26si
de

Trangere å komme 
igjennom nåløyet

22si
de

Har du tips om møter, kurs, seminarer,  
utstillinger eller annet som har bredere interesse  
for svineprodusenter og andre i svinekjøttets verdikjede, 
send en e-post eller gi oss et vink!
svin@norsvin.no

norsvins årsmøte4
er i år på Scandic Hotell, Hamar, den 27. og 28. mars

norsvins 50 års-jubileum4
markeres med jubileumsfest i Hamar den 27. mars og åpning av den nye 
rånetestingsstasjonen på Bjørke

norsvinskolen4
har kurs i smågrisproduksjon 8.– 10. april i Kristiansand

norsvinskolen4
har kurs i nybygging og utvidelse i Sør-Trøndelag i uke 16

fôringsseminar4
arrangeres av Norsvinskolen den 27. og 28. mai på Rica Hotell, Hamar

sveriges grisproducenter4
har sitt årsmøte, sin årsstämma, i Skövde den 17. og 18. juni

agrisjå 20084
er landbruksfagmessen som arrangeres i Stjørdal 14.– 17. august

elmia lantbruk dyr & innendørsmekanisering4
er en messe som avvikles 22.– 25. oktober i Jönköping, Sverige   
www.elmia.se

eurotier4
husdyrmesse arrangeres den 11.– 14. november i Hannover, Tyskland   
www.eurotier.de

Utgivelsesplan Svin 2008:
	Nr.	 Matr.frist	 Manusfrist	 Utgivelse
 3 2. apr 31. mar 16. apr
 4 7. mai 4. mai 21. mai
 5 4. jun 2. jun 18. jun
 6 13. aug 11. aug 27. aug
 7 10. sep 8. sep 24. sep
 8 8. okt 6. okt 22. okt
 9 5. nov 3. nov 19. nov
 10 3. des 1. des 17. des

Norgesfôr 
Svin Slaktegris

Gir slaktegrisen en optimal fôrutnyttelse, tilvekst og kjøttprosent

Norgesfôr 
Svin Die

Riktig energiinnhold og god smaklighet sikrer et høyt fôropptak 

Norgesfôr 
Svin Junior

www.norgesfor.nowww.norgesfor.no

BONDENS TRYGGE VALG

Næringsrikt og smakelig fôr sikrer smågrisen en god start 

w
w
w
.d
m
t.
no

Det Norske Måltid er lansert. Og nå starter jakten på det 
beste av det gode blant norske råvarer og matprodukter.

I alle landets fylker skal det fra 1. mai til 15. oktober konkurreres om 
hvem som skal representere fylket i den nasjonale finalen, hvor årets 
råvarer og årets produkter skal kåres. Det skal kåres en råvare fra  
kategoriene land og sjø, pluss et matprodukt fra hvert fylke. 

Ikke mindre enn 17 organisasjoner står bak prosjektet, som er initi-
ert av næringsforeningen i Stavangerregionen. Den nasjonale juryen er 
bredt sammensatt, og ledes av vår egen verdensmester i kokkekunst, 
Bent Stiansen.

Hvordan smaker Norge ?
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Gris i’
Styringsgruppa bak arrangementet  
(Nortura, Felleskjøpet og Norsvin) er  
enige om å bruke litt mer tid på å avgjøre 
kongressens framtid. Alt tyder på at  
kongressen vil forsette, men formen er 
ennå ikke avklart. Det diskuteres tre  
alternative modeller:
1 Fortsette dagens samarbeidsavtale.
2 Utvide styringsgruppa til også å om-

fatte uavhengige aktører innen  
slakteri- og kraftfôrindustrien – ny 
samarbeidsavtale.

3 Rent Norsvin-arrangement med fast  
tilhold på Hamar i samarbeid med  
hovedsponsorer.

Neste styremøte i Norsvin vil behandle 
saken, og Norsvins syn vil bli lagt fram i 
møte i styringsgruppa 16. april.

Aktivitetsstøtte ?
Årsmøtet i mars skal bl.a. bestemme 
medlemskontingenten og tilbakeførin-
gen til fylkeslagene for 2009. Norsvin  
Rogaland har foreslått å øke tilbakefør-
ingen til fylkeslagene med 100 kroner 
per medlem, uten at dette skal føre til 
økt medlemskontingent. 

Styret går inn for å øke tilbakeførin-
gen med totalt 100.000 kroner for 2009, 
men ikke helt i tråd med Rogalands øn-
sker. De ønsker å øremerke økningen til 
konkrete aktiviteter i fylkeslagene.  
Fylkeslagene skal kunne søke på disse 
midlene, og de skal ikke benyttes til ren 
drift av lokal- eller fylkeslag. Økningen 
skal finansieres ved en liten oppjustering 
i medlemskontingenten for medlemme-
ne med størst besetninger.

Siv Bruheim foreslås 
i styret
Det vil bli få endringer i Norsvins styre dersom valgkomiteen 
får gjennomslag for sine forslag. Kristin Ianssen går mot 
gjenvalg som styreleder, mens Willy Finnbakk får ny tillitt 
som nestleder. Som ny styremedlem for 2 år, etter at Anders 
Østby fra Akershus går ut av styret, foreslås Siv Bruheim fra 
Hornindal i Sogn og Fjordane. 

Dersom valgkomiteens enstemmige innstilling går gjen-
nom vil Geir Heggheim, Rogaland bli 1. vararepresentant til 
styret. Etter ham følger Vidar Julien, Hedmark, Anne Aasnes 
Andvik, Vestfold og Kristin Kjølen fra Nord-Trøndelag.

Det foreslås også gjenvalg på både årsmøtets ordfører og 
varaordfører, henholdsvis Egil Norheim, Nordland og Christen 
Engeloug fra Hedmark. Tor Soppeland, Rogaland vil fortsatt 
forbli leder i valgkomiteen, mens Solfrid Våset, Østfold, og 
Sjur Åkra fra Hordaland kommer inn som nye medlemmer i 
komiteen dersom årsmøtet følger anbefalingene.

Problemet med de nye produktene er 
kort og godt at de er vesentlig dyrere i 
bruk enn den sinkoksiden som vi tidlige-
re hadde tilgang til. For grisebønder som 
er hardt rammet og avhengig av å bruke 
sink i store deler av smågrisperioden kan 
det dreie seg om merkostnader på opptil 
40 – 50 kr per dyr! Når man tenker på at 
dette rammer kolleger som pga syk-
domsproblemene allerede sliter med 
svakere produksjon og personlige be-
lastninger, virker det urimelig å påføre 
dem et unødig økonomisk tilleggspro-
blem gjennom dyrere behandling. 

Det er ingen som ønsker å tilsette ek-
stra sink i fôret dersom det ikke er sær-
skilte behov for det! Det er viktig å ta inn 
over seg at sinkmengden som brukes 
sykdomsforebyggende til smågris kun ut-
gjør en liten del av det totale sinkforbru-
ket i kraftfôret i Norge. Bruk av sinkoksid 
redder smågris med minimale bivirknin-
ger for miljø, dyrevelferd og matkvalitet.

Vi lurer derfor på hva som har moti-
vert Mattilsynet til i praksis å forby bruk 
av ren sinkoksid, når det ikke finnes 
gode alternative  behandlingsmåter. 

Vi er også kritiske til prosessen der 
forbudet ble «tredd ned over hodet» på  
oss produsenter uten at det hadde vært 
noen bred forutgående drøfting av pro-
blematikken eller innhenting av syns-
punkter fra veterinærer i klinisk praksis. 
Det er ikke så mange smågrisprodusen-
ter igjen, og når dette er problematikk 
som kun berører et mindretall av disse, 

Kristin Kjølen

leder i Forum Gris Trøndelag

Gjennom Svin nr 9/07  ble svineprodu-
senter gjort kjent med at veterinærene 
ikke lenger kunne foreskrive rensubstans 
av sinkoksid, og at dette ikke lenger var 
tillatt å bruke da det var lansert to nye 
produkter på markedet som dekket be-
hovet for behandling av avvenningsdiare 
og ødemsjuke hos gris.

I siste nummer av Norsk landbruk  
(nr 3/127 årgang) er det en helsides  
artikkel med tittel «Sinken redder små-
grisen» som omtaler nyordninga. Der går 
det fram at de nye produktene og opp-
legget har fått en grei mottakelse.  
Vi er mange svineprodusenter som føler 
behov for å nyansere og korrigere dette 
bildet. 

Sinkoksid er, som Gjestvang skriver i 
Svin 9/07, et veldokumentert forebyg-
gende tiltak mot avvenningsdiare og 
ødemsjuke. Særlig i besetninger som 
opplever ødemsjukeproblematikken er 
sinken av avgjørende betydning, da det 
per dato ikke finnes andre legemidler 
som virker. Det er en stor psykisk og øko-
nomisk belastning for grisebonden som 
kan oppleve å gå i fjøset og finne fine 
smågriser som uten forvarsel plutselig er 
døde. Vi undrer oss derfor over at det i 
en tid der det fra felten rapporteres om 
økende forekomst av disse sykdommene 
fra Mattlisynet, er tatt grep som vanske-
liggjør sinkbehandlinga.  

er dette en gruppe det er lett å overkjøre. 
De fleste av oss vil vel kvie oss for å stå 
personlig fram og fronte tap og vansker 
vi  opplever i fjøset. Forum Gris Trøndelag 
synes ikke det er akseptabelt med en 
ordning som på denne måten  rammer 
noen få produsenter, og vil derfor gjerne 
være med å tale deres sak. 

Innføringa av sinkforbudet ble også 
begrunnet med at man ønsket en prakti-
sering som var mer i tråd med praksis i 
våre naboland. Det er riktig at det i  
Danmark av miljøhensyn en periode var 
totalforbud mot sinkbehandling. Dette er 
imidlertid nå lempet på, slik at veteri-
nærene igjen kan rekvirere sinkoksid i 
ren form, fordi et totalforbud ikke lot seg 
forene med det overordna målet om å  
redusere det totale medisinforbruket i 
næringa.

Vi synes den tidligere ordninga der 
man fikk kjøpt sinkoksid hos fôrfirmaene 
etter rekvisisjon fra veterinær fungerte 
godt og ønsker oss den tilbake, eller at 
lokale møller kan få tilsette ekstra sink i 
fôret til besetninger med ødemsjuke eller 
alvorlige avvenningsdiareproblemer. 
Hvorfor må vi kjøpe dyrt medisinfôr fra 
utlandet, når problemet effektivt kunne 
vært løst til en brøkdel av prisen ?

Bruk av sinkoksid til gris

– Vi undrer oss over 
at det er tatt grep 
som vanskeliggjør 
sinkbehandlinga, 
skriver Kristin Kjølen. 
[Foto: EM]
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www.a-k.no
www.reime-landteknikk.no
Tlf. 51 79 85 00

Spesialister på planlegging, prosjektering, 
levering, installering og service av utstyr for 
husdyrhold.

side 44

www.fjossystemer.no
Øst, Fåvang Tlf. 61 28 35 00
Sør, Revetal Tlf. 33 30 69 61
Vest, Nærbø Tlf. 51 43 39 60
Midt-Norge, Heimdal Tlf. 72 89 41 00

TOTALLEVRANDØREN av komplette 
løsninger for landbruket. 
Våre fagkonsulenter skreddersyr 
løsninger tilpasset ditt behov ! 
– Ta kontakt for prosjektering og tilbud.

side 5

--ser du framover?
-nybygg? -ominnredninger?   -se www.fjossystemer.no
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www.husdyrsystemer.no
info@husdyrsystemer.no
Tlf. 38 11 81 00

Mambo grisemor og automix.
Melkeerstattning og startfôr.
Innredning, utgjødsling og ventilasjon.

side 24/35

www.jls.no
jarle@jls.no
Tlf. 51 79 84 50

Jæren Landbrukssenter satser på effektive  
landbruksprodukter og rasjonelle løsninger 
som tilfredstiller dagens krav til kvalitet.

www.if.no
Tlf. 02400

Vi kjenner risikoen for mange typer ulykker  
og skader – også innen landbruket.  
Spør om hjelp til å unngå dem.

www.norgesfor.no
post@norgesfor.no
Tlf. 22 40 07 00

Kraftfôr til alle dyreslag, såvarer, korn,  
gjødsel, plantevern og butikkvarer.
Faglig kompetanse.
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www.normin.no
firmapost@normin.no
Tlf. 32 14 01 00

Total leverandør av alle typer jerntilskudd
til spe-/smågris og purker, samt avvennings-
torv, elektrolytt og tilskuddsfôr til gris. Leverer 
og produserer alle typer tilskuddsfôr til gris, 
storfe, sau og hest.

www.fk.no
FK Agri sør Tlf. 815 00 333
FK Agri nord Tlf. 07390
FK Rogaland Agder Tlf. 51 88 70 00
FK Nordmøre/Romsdal Tlf. 71 24 56 00

Felleskjøpet er hovedleverandør av drifts- 
midler til Norsk landbruk.  
Våre viktigste produktområder er korn, kraftfôr, 
plantekultur, maskin, butikkvarer, innen-
dørsmekanisering og faglig kompetanse.

32/33/36/39

spar penger
– direkte fra produsent
Jæren Landbrukssenter AS
Opstadveien 653, 4360 Varhaug
Telefon 51 79 84 50
Telefax 51 79 84 51

ring vår selger 909 58 535 www.jls.no

priser fra

38 900,-
Prisene er eks mva.

Jet gJødselpumper
Jet 2000 / 2100

Suveren omrøringskapasitet
9000 l/min v/540 rpm
Regulerbare støtteføtter
Regulerbar tårnhøyde
150-230 cm
Regulerbar vinkel mellom
tårn og pumperør
Gode kutteegenskaper av
silo- og fôrrester
Walterscheid
gear og aksel
Galvanisert

l
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www.graakjaer.no
Gråkjær Skandinavien
Tlf. +45 98 98 86 86

Vi tilbyr nøkkelferdig bygg til avtalt tid og  
fast pris. Bygg med mulighet for egen innsats.
Vi har mer enn 30 års erfaring.

side 5

www.animalia.no
post@animalia.no
Tlf. 22 09 23 00

Bli bruker av In-Gris web ! 
Nytt og spennende web-program for gris. 
Kontakt ditt slakteri for nærmere info. 

www.icas.no
salg@icas.no
Tlf. 46 48 94 00

Brannalarm for landbruket ! Markedets mest 
driftssikre og servicevennlige system. Ta kontakt 
med oss i dag for ett uforpliktende tilbud. 

www.norsvin.no
norsvin@norsvin.no
Tlf. 62 51 01 00

Norsvin lanserte 16. november  
et nytt produkt, MOR pluss.  
Se www.norsvin.no for mer informasjon !

http://medlem.nortura.no
Tlf. 22 09 21 00
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www.hint.no
sidsel.tronsdal@hint.no
Tlf. 74 11 21 43

Studér husdyrfag og -velferd, landbruksøkonomi 
eller utmarksforvaltning på bachelor-nivå eller 
som årsstudium ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

post@kbelektro.no
Tlf. 916 90 440

KB elektro as har utført de elektriske  
installasjonene ved nybygget på Bjørke. 

Vi gratulerer med nybygget og takker for  
tilliten ved å blir valgt som installatør. Stange • Tlf. 916 90 440 • post@kbelektro.no

brd.syversen@online.no
Tlf. 916 90 440

Brd. Syversen Anlegg har utført graving og 
planering ved nybygget på Bjørke. 
Vi gratulerer med nybygget og takker for tilliten!

Brødrene Syversen Anlegg AS

side 21

side 31

side 21



• God gjennomgang for gjødsel  
 grunnet bred spalteåpning.
• Nedsatt ammoniakk fordamping.
• Arbeidsbesparende, 
 enklere renhold.
• God hygiene for dyrene.
• Enkle å tilpasse eksisterende  
 løsninger.
• Slitesterkt “High Resistant”   
 spesiallegert stål.

TRI-BAR® spaltegulv kan leveres 
som TRI-BAR® 10 mm Soft Grip 
med spalteåpninger på 10 eller 
12 mm, eller som TRI-BAR® 
12 mm Soft Grip med spalte-
åpninger på 10, 12 mm eller 
15 mm, eller som TRI-BAR® 
15 mm Soft Grip med spalte-
åpninger på 12 eller 15 mm. 
Risten kan ved behov også 
leveres med gjødselåpning 
eller gjødselluke i bakkant.

UNT
(Utnytt Ny Teknologi)

Den intelligente varmelampestyringen fra Veng system, 
gir automatisk riktig temperatur i smågrishjørnet. Det 
er grisenes overfl atetemperatur som styrer det hele. 
Dette gir deg;
 
• Færre ihjellagte smågriser
• Høyere fravenningsvekt
• Redusert energiforbruk
• Mindre arbeid, 
   ingen kompromisser
• Utprøvd teknologi
• Enkel i bruk

For nærmere informasjon og referanser ta kontakt 
med nærmeste A-K I-mek konsulent.
www.a-k.no  www.reime-landteknikk.no

TRI-BAR® 

spaltegulv

Veng system
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Returadresse:
Norsvinsenteret

Postboks 504
N-2304 Hamar

B-BLAD


